
Aan Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Onderwerp: Uitdagingen Realisatie Taakstelling 2021 Zuid-Limburgse gemeenten

Geacht provinciebestuur, 

Met deze brief willen wij het provinciebestuur meenemen in de door de Zuid-Limburgse gemeenten ervaren 
uitdagingen in de realisatie van de Taakstelling huisvesting 2021. Tevens nodigen we de provincie uit om naast 
haar formele rol van verbinder en controleur met ons mee te denken en te investeren in oplossingen voor de 
korte en lange termijn. Wij verwachten dat we, middels een intensievere samenwerking en een gezamenlijke 
aanpak, van elkaar kunnen leren en beter in staat zijn om de taakstelling 2021 te volbrengen. Daarbij 
opgemerkt dat wij natuurlijk beseffen dat deze opgave primair bij gemeenten, het COA en de 
woningcorporaties ligt.

Ervaren uitdagingen
Zoals bekend staan gemeenten voor een enorme uitdaging om invulling te geven aan de verhoogde taakstelling 
huisvesting 2021. De door het Rijk de op 12 februari jl. gepubliceerde integrale handreiking ‘opvang, 
huisvesting en inburgering’ onderkent deze uitdaging en informeert o.a. dat er gewerkt wordt aan aanvullende 
ondersteuningsmaatregelen en financiering vanuit het Rijk. Helaas biedt deze nog geen directe oplossing voor 
de uitvoering.  Gemeenten en woningcorporaties acteren vooralsnog vanuit de bestaande samenwerking en 
middelen. Deze geeft de volgende uitdagingen: 
 De taakstelling is ten opzichte van 2020 meer dan verdubbeld
 Gemeenten hebben geen sturing op de koppelingen en er is een grote variëteit in aantallen, 

woonvoorkeuren, psychosociale problematiek, gezinssamenstelling, planning van nareizigers, e.d.
 Er zijn in de regio meerdere grote gezinnen, van 8 personen of meer, aan gemeenten gekoppeld (Sittard-

Geleen heeft er nu 5, Heerlen 2, Maastricht 3 – met een referent met 32 kinderen). Het reguliere 
woningaanbod volstaat niet en aanpassingen en extra financiële investeringen zijn nodig

 Als gevolg van de corona-crisis en een overspannen koopmarkt kunnen starters niet doorstromen waardoor 
er weinig beweging in de woningmarkt zit en er minder woningen beschikbaar komen

 Door tekorten aan woningen in de sociale woningmarkt is er in toenemende mate sprake van elkaar 
beconcurrerende groepen, hetgeen tot extra spanningen in vaak kwetsbare wijken en tot verlies van 
draagvlak bij de bevolking leidt

 Eveneens als gevolg van de corona-crisis is flankerende dienstverlening beperkt beschikbaar. Denk daarbij 
aan gesloten winkels voor meubels of het niet langer beschikbaar zijn van vrijwilligers voor 
maatschappelijke ondersteuning

Voorgestelde samenwerking
Wij voorzien dat het realiseren van de taakstelling huisvesting 2021 lastig wordt. Daarom luiden wij de 
noodklok en vragen we de provincie om coulance en een actieve betrokkenheid op dit onderwerp. 
De aangesloten Zuid-Limburgse gemeenten stellen voor om op ambtelijk niveau een bijeenkomst met de 
provincie te organiseren waarin de mogelijkheden met elkaar worden verkend en een planning wordt gemaakt 
voor 2021. 

Met vriendelijke groet, 



Namens gemeente Stein, Namens gemeente Brunssum,

Wethouder fysieke leefomgeving Wethouder Inburgering

Dhr. ing. D.M.M. Hendrix Dhr. H. Janssen

Namens gemeente Kerkrade Namens gemeente Landgraaf,

Wethouder Sociale zaken en re-integratie Wethouder Inburgering

Dhr. H. Wiermans Dhr. C.P.G. Wilbach

Namens gemeente Meerssen, Namens gemeente Vaals,

Wethouder Inburgering en integratie 

statushouders

Wethouder mens en voorzieningen

Dhr. W. Kemp Dhr. P de Graauw

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris, de burgemeester,

J.G.A. Kusters MCM ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens



Namens gemeente Sittard-Geleen Namens gemeente Valkenburg aan de Geul

Wethouder Integratiebeleid? Wethouder Wonen

Mevr. K. Schmitz Dhr. C.P.J.L. Vankan

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

de secretaris, de burgemeester,

Mevr. Mari-An Gerits Dhr. D. Akkermans

Namens gemeente Heerlen, Namens gemeente Beekdaelen?

Wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en 

Centrumontwikkeling

Dhr. P. van Zutphen


