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Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
Via deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstelling 
huisvesting vergunninghouders in de provincie Utrecht op 1 juli 2016. De rapportage betreft dus de cijfers over de 
eerste helft van 2016 (realisatie huisvesting tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016). Deze rapportage vloeit voort uit 
de toezegging van de gedeputeerde om tweemaal per jaar te rapporteren over de voortgang van de taakstelling 
tot het huisvesten van vergunninghouders. De vorige voortgangsrapportage is door u besproken in de Commissie 
Bestuur en Middelen van 30 mei 2016 en, kort, in de Provinciale Statenvergadering van 6 juni 2016.  
 
Voorgeschiedenis 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt halfjaarlijks een taakstelling op aan gemeenten 
voor de huisvesting van vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook bekend als 
statushouders). Het Ministerie verspreidt de vergunninghouders evenredig over alle Nederlandse gemeenten, 
middels een formule in de Huisvestingswet 2014. Wij hebben een toezichthoudende rol op de realisatie van de 
taakstelling door gemeenten. Door de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) is 
de insteek van het interbestuurlijk toezicht (IBT) veranderd. Hoe wij IBT willen toepassen en uitvoeren is door ons 
neergelegd in het, mede door u vastgestelde Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht provincie Utrecht 
2016-2019. Hier staat ook in hoe wij omgaan met het beleidsveld “huisvesting taakstelling vergunninghouders”.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij waren voor de inwerkingtreding van de Wet RGT reeds toezichthouder op de huisvesting van 
vergunninghouders door gemeenten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet RGT wordt het IBT echter op 
soberder en terughoudender wijze ingevuld. Hiermee is ook onze verplichting om aan het Rijk te rapporteren over 
de realisatie van de taakstelling door de gemeenten vervallen. De beoordeling van de realisatie van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders vindt elk jaar plaats rond 1 januari en 1 juli. Dit is een binaire 
beoordeling: de taakstelling is wel of niet behaald. Een overzicht van de realisatie tot dan toe wordt iedere maand 
door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) rondgestuurd aan gemeenten en provincies. Er is dan per maand 
na te gaan hoeveel vergunninghouders iedere gemeente heeft gehuisvest. De taakstelling voor de gehele 
provincie Utrecht was over de eerste helft van 2016 1.498 vergunninghouders die moesten worden gehuisvest. 
De taakstelling over de tweede helft van 2015 is echter niet gerealiseerd, waardoor de opgelopen achterstand 
van 258 vergunninghouders bij de nieuwe taakstelling diende te worden opgeteld en de totale taakstelling voor de 
eerste helft van 2016 op 1.756 vergunninghouders kwam.  
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Ondanks de inspanningen van de Utrechtse gemeenten is de taakstelling over de eerste helft van 2016 provincie 
breed niet gerealiseerd. Er zijn minder vergunninghouders gehuisvest dan noodzakelijk op grond van de 
taakstelling. Dit betekent dat de achterstanden provincie breed verder zijn opgelopen. Om de realisatie van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders binnen de provincie Utrecht te verbeteren, zijn stappen genomen op 
de interbestuurlijke toezichtladder (ook wel: interventieladder, zie bijlage 1 bij deze brief). Aan de gemeenten die 
de taakstelling niet hebben behaald over de tweede periode van 2015 zijn plannen van aanpak opgevraagd in de 
eerste helft van 2016. Deze plannen van aanpak zijn ingediend bij en beoordeeld door de provincie Utrecht. Naar 
aanleiding van de ingediende plannen van aanpak worden in het tweede deel van 2016 ambtelijke (en mogelijk 
bestuurlijke) gesprekken gevoerd met de achterblijvende gemeenten.  
  
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De rapportage heeft tot doel om Provinciale Staten te informeren over de voortgang realisatie taakstelling 
huisvesting vergunninghouders bij de Utrechtse gemeenten over de eerste helft van 2016.  
 
Financiële consequenties:  

N.v.t.  
 
Vervolgprocedure/voortgang:  

In de eerste helft van 2017 volgt een voortgangsrapportage over de realisatie taakstelling tweede helft 2016 en de 
stappen die, ten aanzien van sommige gemeenten, zijn genomen op de interbestuurlijke toezichtladder.  

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten:  

Kennisnemen van de Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders eerste helft 2016.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 
  



 

  

 

  
 


