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Factsheet
Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders
Introductie:
Op 27 mei 2021 is een online informatiebijeenkomst gehouden om gemeenten te
informeren over de regeling: Financiële impuls versnelde huisvesting grote
gezinnen vergunninghouders. In deze factsheet leest u de belangrijkste informatie
over deze regeling en het aanmeldings- en selectieproces.
Aanleiding:
Aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) van 28 oktober 20201 is
afgesproken dat het Rijk onderzoekt hoe zij, binnen de kaders van de rijksbegroting,
gemeenten financieel kan stimuleren om vergunninghouders versneld te
huisvesten. In de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering2
van 12 februari jl. is een regeling aangekondigd van het ministerie van Justitie en
Veiligheid (hierna: JenV). In afstemming met het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (hierna: COA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna:
VNG) presenteert het ministerie van JenV de regeling: Financiële impuls versnelde
huisvesting grote gezinnen vergunninghouders.
Doel regeling:
De regeling ondersteunt geselecteerde gemeenten bij het (versneld) huisvesten en
begeleiden van een deel van de groep grote gezinnen vergunninghouders (gezinnen
van acht personen of meer) die in de COA-opvang verblijft met een totaalbedrag
van 1 miljoen euro. Versnelde huisvesting moet ervoor zorgen dat grote gezinnen
vergunninghouders zo spoedig mogelijk in de gemeente kunnen starten met
integratie en participatie. Hiermee wordt tevens de druk op de opvangcapaciteit
van het COA verlicht. Ten slotte wordt er onderzoek gedaan naar het effect van de
financiële impuls en mogelijkheden om dit instrument structureel in te zetten.
De regeling in de praktijk:
Vooraf aan publicatie van de regeling in de Staatscourant, wordt -aan de hand van
een aanmeld- en selectieproces- een aantal gemeenten geselecteerd dat op 1 juli
2021 een bedrag ontvangt van 32.500,- euro per gekoppeld groot gezin (een gezin
van acht personen of meer). Geselecteerde gemeenten kunnen het bedrag in de
periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 aanwenden voor de
(versnelde) huisvesting en begeleiding3 van de aan hen gekoppelde grote gezinnen
vergunninghouders. Zo kan bijvoorbeeld vastgoed worden omgebouwd tot
passende woonruimte, en kunnen gezinsleden worden begeleid bij de overgang van
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https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ankie-broekersknol/documenten/rapporten/2020/11/03/tk-bijlage-opgaven-huisvesting-vergunninghouders-en-opvang
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/02/12/begeleidende-brief-integrale-handreiking
3
Het budget dat wordt aangewend voor de begeleiding van grote gezinnen vergunninghouders staat los van de
wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van inburgering en de daar bijbehorende beschikbaar
gestelde financiële middelen.
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de COA-opvang naar huisvesting in de gemeente. Gemeenten dienen hierbij de
regels met betrekking tot het verstrekken van staatssteun in acht te nemen.4
De regeling en de toekomst:
Het effect van de regeling wordt geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau.
Daarbij wordt informatie over de doorlooptijden van grote gezinnen
vergunninghouders verzameld door het COA. Deelnemende gemeenten dienen
medewerking te verlenen aan het onderzoeksbureau en aan te geven hoe zij de
beschikbaar gestelde budgetten hebben benut. Het onderzoeksbureau brengt na
afloop van de regeling (31 december 2021) verslag uit aan de LRT. De
onderzoeksresultaten worden naast de bekostiging van de opvang van
vergunninghouders gelegd. Zo kan worden besloten of de regeling een vervolg
krijgt en of budgetten voor de opvang van vergunninghouders anders kunnen
worden ingezet. Daarnaast wordt van de deelnemende gemeenten verwacht -in
samenwerking met de VNG- dat zij een inventarisatie/handreiking opstellen van
hetgeen wel en niet werkt, ter verspreiding onder alle Nederlandse gemeenten.
Budget en verdeling:
Omdat er een totaalbudget van 1 miljoen euro is vrijgemaakt voor deze regeling
kunnen gemeenten ondersteund worden bij de huisvesting van ongeveer 30 grote
gezinnen (van acht personen of meer). Dat betekent dat niet alle gemeenten met
deze huisvestingsopgave ondersteund kunnen worden. Daarom wordt er
voorafgaand aan publicatie van de regeling een selectieproces georganiseerd, om
uit te wijzen welke gemeenten een specifieke uitkering ontvangen. Geselecteerde
gemeenten worden met hun naam en het gealloceerde bedrag opgenomen in de
regeling, welke medio juni 2021 gepubliceerd wordt in de Staatscourant.
Voorwaarden voor deelname:
Gemeenten komen in aanmerking voor deelname aan de regeling wanneer zij op 25
mei 2021 ten minste één groot gezin vergunninghouders (van acht personen of
meer) gekoppeld hebben staan. De gezinsleden van het grote gezin dienen zich op
deze datum allen in de opvang van het COA te bevinden. De administratie van het
COA is leidend bij het valideren of aangemelde gemeenten voldoen aan deze
voorwaarden. De datum van 25 mei 2021 is een harde datum, waar niet van
afgeweken kan worden. Deze ijk-datum is gekozen om recht te doen aan de actuele
situatie in de COA-opvang en omdat deze dicht op de inschrijfperiode ligt (27 mei
2021 tot en met 11 juni 2021). Hieronder volgen drie voorbeelden om deze
voorwaarden uit te leggen.
Voorbeeld 1:
Gemeente A heeft op 25 mei 2021 een gezin van zeven personen en een gezin van
acht personen gekoppeld staan. De gezinsleden van beide gezinnen bevinden zich
in de COA-opvang. Gemeente A kan zich aanmelden voor de regeling voor het gezin
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De gemeente kan daarbij de huisvesting bijvoorbeeld aanmerken als Dienst van Algemeen (Economisch) Belang
of handelen in het kader van de De-minimisverordening. Voor meer informatie:
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/
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van acht personen. Gemeente A kan, indien zij wordt geselecteerd, maximaal
32.500,- euro ontvangen ter ondersteuning van de huisvestingstaak.
Voorbeeld 2:
Op 25 mei 2021 heeft gemeente B geen gezinnen vergunninghouders gekoppeld
die uit acht of meer personen bestaan. Op 29 mei 2021 wordt een gezin van tien
personen gekoppeld aan gemeente B. Omdat het gezin nog niet was gekoppeld op
25 mei 2021, komt gemeente B niet in aanmerking voor deelname aan de regeling.
Voorbeeld 3:
Op 25 mei 2021 heeft gemeente C vier personen gekoppeld die behoren tot een
gezin van negen personen. Voor drie personen is een aanvraag in het kader van
nareis ingediend. Er is nog geen uitsluitsel over deze aanvraag. Voor twee personen
is eerder een aanvraag in het kader van nareis ingediend en ingewilligd. Omwille
van de situatie omtrent de covid-19 pandemie zijn deze personen nog niet in de
gelegenheid geweest om naar Nederland te reizen. Zij bevinden zich dan ook niet in
de COA-opvang. Gemeente C komt niet in aanmerking voor deelname aan de
regeling.
Het aanmeldingsproces:
Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden voor het selectieproces van 27
mei 2021 tot en met 11 juni 2021. Aanmelding geschied via het bijgevoegde
aanmeldingsformulier. Dit formulier dient compleet ingevuld te worden, en bevat:
de naam en contactgegevens van de gemeente, de rekeninggegevens van de
gemeente, het aantal grote gezinnen op de taakstelling waarvoor het budget
aangewend moet worden (inclusief PLE-nummers) en een korte toelichting waaruit
blijkt hoe de beschikbaar gestelde budgetten zullen worden ingezet teneinde
huisvesting en begeleiding te realiseren (maximaal 300 woorden).
Het aanmeldingsformulier wordt uiterlijk 11 juni 2021 opgestuurd naar
SPUKgrotegezinnen@minjenv.nl.
Het selectieproces:
Een selectiecommissie van JenV, COA en VNG selecteert de deelnemende
gemeenten. Gemeenten ontvangen uiterlijk 18 juni bericht of zij zijn geselecteerd.
De selectiecommissie maakt een selectie aan de hand van vooropgestelde
selectiecriteria (zie bijlage 1).
Contact:
Voor vragen over deze regeling kunt u een e-mail sturen naar
SPUKgrotegezinnen@minjenv.nl.
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Bijlage 1: selectiecriteria
Na het eindigen van de inschrijvingsregistratie beslist een selectiecommissie bestaande uit
medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gezamenlijk welke gemeenten
zullen deelnemen aan de regeling. Daarbij wordt in ieder geval het volgende in acht genomen.
De geselecteerde gemeenten:
- zijn gespreid over Nederland;
- vormen een mix van ruraal en urbaan gelegen gemeenten;
- vormen een mix van G4, G40, M50 en overige gemeenten;
- wordt tezamen een bedrag uitgekeerd dat niet hoger is dan 1 miljoen euro;
- hebben een mix van handelswijzen (benoemd in de korte toelichting) aangereikt;
- hebben een mix wat betreft grootte van de aan gemeenten gekoppelde gezinnen.
Indien zich meer gemeenten (met de aan hen gekoppelde gezinnen) aanmelden waardoor het
plafond van 1 miljoen euro zou worden overschreden, vindt selectie tevens plaats aan de hand
van de volgende criteria (in volgorde van 1 naar 2):
- 1. De geselecteerde gemeenten huisvesten in ieder geval 50 % van de grote gezinnen
die reeds het langst opvang genoten hebben na de datum vergunningverlening. In het
geval van gezinnen met nareizigers, wordt de datum vergunningverlening van het kortst
verblijvende gezinslid aangehouden.
- 2. De geselecteerde gemeenten huisvesten gezinnen waarbij elke categorie
huishoudens-grootte (boven de acht personen) ten minste één keer voorkomt. Dit
criterium is gebaseerd op de aangeleverde lijst van het COA van 25 mei 2021.
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