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Onderwerp Statenbrief:  Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2015-01.  
 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de feitelijke voortgang van realisatie van de taakstelling huisvesting 
vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning) binnen de provincie Utrecht per 1 juli 2015. Het 
maken en aan u verzenden van deze  voortgangsrapportage is door de gedeputeerde toegezegd in de commissie 
Bestuur en Middelen (Commissie BEM). Deze toezegging is herhaald in de Provinciale Staten vergadering van 30 
april 2015.  
 
Voorgeschiedenis 
Het Rijk legt aan gemeenten, op basis van de Huisvestingswet 2014, halfjaarlijks een kwantitatieve taakstelling op 
voor de huisvesting van vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning). De hoogte van de 
taakstelling wordt bepaald aan de hand van een wettelijke formule, opgenomen in de Huisvestingswet 2014. Het 
aantal inwoners van een gemeente en het aantal te verwachten vergunninghouders zijn bepalend voor de hoogte 
van de taakstelling. Een taakstellingsperiode loopt van 1 januari tot 1 juli of van 1 juli tot 1 januari.  
 
De taakstelling wordt voor de aanvang van het halve jaar aan de gemeenten toegezonden en gepubliceerd op de 
site www.rijksoverheid.nl. De realisatiecijfers worden per 1 januari en 1 juli bekend gemaakt, door toezenden en 
publicatie op de site www.rijksoverheid.nl. Aan de hand van de realisatiecijfers is voor iedere gemeente in 
Nederland te bekijken of zij aan de taakstelling voldaan hebben. Gedeputeerde Staten houden toezicht op de 
realisatie van de taakstelling door de gemeenten.  
 
Gedeputeerde Staten hebben al langere tijd een toezichthoudende taak op de realisatie van de taakstelling voor 
het huisvesten van vergunninghouders door de gemeenten. In verband met de inwerkingtreding van de Wet 
revitalisering generiek toezicht (wet Rgt), per 1 oktober 2012, is de insteek van het interbestuurlijk toezicht echter 
gewijzigd. De focus is komen te liggen op de horizontale controle (de gemeenteraad controleert het college van 
burgemeester en wethouders) en wordt het verticale toezicht (Gedeputeerde Staten houden toezicht op het 
college van b & w) geacht meer sober en terughoudend te zijn.  Dit betekent dat gemeenten niet langer een 
verplichting hebben om over de realisatie van de taakstelling te rapporteren aan Gedeputeerde Staten en dat 
Gedeputeerde Staten pas ingrijpen bij het niet behalen van de taakstellingen wanneer zij het collge van b & w (en 
de gemeenteraad) meerdere malen in de gelegenheid zijn gesteld om zelf alsnog de taakstelling te realiseren.  
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


Essentie / samenvatting:  

In de bijlage (“Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2015-01) is o.a. per Utrechtse gemeente te 
zien wat de taakstelling over de eerste helft van 2015 was, of een gemeente een achterstand had of niet, hoeveel 
vergunninghouders per maand gehuisvest zijn en de achterstand / voorsprong op de verplichte realisatie op 1 juli 
2015.  
 
Op dit moment wordt op gemeentelijk en rijksniveau ambtelijk en bestuurlijk  gezocht naar integrale oplossingen 
voor de huisvestingsproblematiek in het algemeen (dus breder dan alleen de taakstellingsproblematiek). De aard 
en de omvang van de problematiek maken het zoeken naar en vinden van integrale oplossingen, dus 
bijvoorbeeld ook op gebied van de sociale woningvoorraad, integratie en leefbaarheid van wijken, noodzakelijk. 
Veel gemeenten plaatsen het niet realiseren van de taakstellingen voor de huisvesting van vergunninghoudersin 
de bredere problematiek van de toenemende schaarste van betaalbare sociale huurwoningen en de toename van 
het aantal mensen dat afhankelijk is dan het aanbod van dergelijke woningen. Dat er sprake is van een landelijke, 
taakstellingsoverstijgende, problematiek waarvoor op meerdere beleidsterreinen tegelijkertijd oplossingen 
gezocht moeten worden blijkt mede uit het Tweede Kamer debat dat over dit onderwerp gevoerd is op 2 
september jongstleden. Vanwege de vele ontwikkelingen die spelen op dit gebied en de noodzaak tot het vinden 
van duurzame en bestendige oplossingen, zoals nu wordt besproken op rijksniveau, kost het innemen van een 
standpunt en het bepalen van een positie voor de provincie tijd. 
 
Dat betekent overigens niet dat we in de tussentijd hebben stilgezeten. Er hebben ambtelijke gespreksrondes 
plaatsgevonden om gemeenten te informeren over de inrichting van het proces van het huisvesten van 
vergunninghouders, in beeld te krijgen met welke ketenpartners zij samenwerken, tegen welke knelpunten zij 
aanlopen en  welke oplossingen zij zelf al hebben bedacht voor het oplossen van de knelpunten. De gesprekken 
hebben ook geresulteerd in het in contact brengen van gemeenten met dezelfde knelpunten en/of reeds bedachte 
oplossingsrichtingen.  
 
Daarnaast hebben werksessies plaatsgevonden en zijn werkgroepen opgericht met de gemeente Amersfoort, de 
Regio Food Valley, de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. De werksessies hebben bij al deze 
gemeenten geleid tot proefprojecten met  vormen van alternatieve huisvesting, zoals het delen van woningen 
door meerdere alleenstaande jonge vergunninghouders (gemeente Stichtse Vecht en Regio Food Valley) en een 
gesprek over de mogelijkheden tot het ombouwen van zorgvastgoed (gemeente Amersfoort) 
 
Verder treedt de provincie op als intermediair tussen de Utrechtse gemeenten en het Rijk. Er is ambtelijk 
regelmatig overleg met vertegenwoordigers van het Platform Opnieuw Thuis over wat er bij de Utrechtse 
gemeenten speelt en waar zij tegen aan lopen, maar ook over oplossingen die bij Utrechtse gemeenten worden 
bedacht en uitgevoerd. Op 8 vindt ambtelijk overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaats over de 
problematiek die gemeenten ondervinden bij de huisvesting en mogelijke oplossingen voor de provincie om 
daarbij te faciliteren of in te grijpen. Op 28 september vindt een congres van het Platform Opnieuw Thuis plaats 
voor ambtenaren en bestuurders van alle organisaties die met de huisvesting van vergunninghouders te maken 
hebben, om het in een breder verband over mogelijkheden en oplossingen te hebben.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De voortgangsrapportage heeft tot doel om een feitelijk beeld te krijgen van de realisatie van de taakstelling voor 
de huisvesting van vergunninghouders door de gemeenten binnen de provincie Utrecht. Met het toezenden van 
de voortgangsrapportage aan Provinciale Staten wordt tevens voldaan aan een toezegging van de gedeputeerde.  
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De toezegging die is gedaan in de commissie BEM en die is herhaald tijdens Provinciale Staten van 30-04-2015 
maakt dat er tweemaal per jaar een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan Provinciale Staten wordt 
toegezonden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  

 


