
VOORTGANGSRAPPORTAGE HUISVESTINGVERGUNNINGHOUDERS  EERSTE HELFT 2016.   

Inleiding: 

Hierbij vindt een rapportage plaats over de voortgang van de huisvesting van vergunninghouders binnen de 

provincie Utrecht over de eerste helft van 2016. De rapportage gaat dus over de realisatie van de taakstelling in 

de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016.  

Taakstellingscijfers en realisatie, eerste helft 2016:  

Overzicht realisatie taakstelling eerste helft 2016, gehele provincie Utrecht:    
 

Taakstelling provincie Utrecht, eerste helft 2016 1.498 vergunninghouders  

Achterstand op eerdere taakstellingsperioden     258 vergunninghouders  

Aantal vergunninghouders te huisvesten, eerste helft 2016 1.756 vergunninghouders  

  

Aantal vergunninghouders gehuisvest, eerste helft 2016 1.183 vergunninghouders  

Achterstand taakstelling huisvesting, eerste helft 2016     573 vergunninghouders  

 
In de eerste helft van 2016 moesten de Utrechtse gemeenten gezamenlijk 1.756 vergunninghouders huisvesten.  
Dit betreft de taakstelling (1.498 vergunninghouders) en eerder opgelopen achterstanden op de realisatie van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders (258 vergunninghouders). In de eerste helft van 2016 zijn er 1.183 
vergunninghouders gehuisvest. Dit is minder dan de taakstelling over de eerste helft van 2016. De taakstelling is 
dus provincie breed niet gehaald, waardoor eerder ontstane achterstanden eveneens verder zijn opgelopen. Het 
aantal vergunninghouders dat niet is gehuisvest binnen deze taakstellingsperiode en opgelopen achterstanden 
worden bij de taakstelling over de tweede helft van 2016 opgeteld. Deze vergunninghouders dienen namelijk 
alsnog te worden gehuisvest.  
 

Overzicht realisatie taakstelling, eerste helft, per gemeente:  
 

Gemeente Taakstelling  
 

Realisatie  Taakstelling 
gerealiseerd?   

Achterstand 
01-07-2016 

     

Amersfoort  179  179 Ja 90 

Baarn 29 19 Nee 19  

Bunnik  18 11 Nee 6 

Bunschoten 25 7 Nee 31 

De Bilt  50 27 Nee 71 

De Ronde Venen  51 40 Nee 10 

Eemnes 11 1 Nee 13 

Houten  58 53 Nee 17 

IJsselstein  40 29 Nee 17 

Leusden  35 34 Nee 11 

Lopik  17 8 Nee 1 

Montfoort  17 9 Nee 9 

Nieuwegein  72 105 Ja -26 

Oudewater  12 13 Ja 13 

Renswoude 6 5 Nee 2 

Rhenen 23 16 Nee 4 

Soest  64 41 Nee 23 

Stichtse Vecht  113 91 Nee 22 

Utrecht  393 288 Nee 118 

Utrechtse Heuvelrug  57 43 Nee 35 

Veenendaal  75 46 Nee 26 

Vianen  24 19 Nee 0 

Wijk bij Duurstede 28 22 Nee 11 

Woerden 60 23 Nee 22 

Woudenberg  15 20 Ja -1 

Zeist  73 34 Nee 39 

Totaal:  1.498 1.183  573 

 
 
 
 
 



Nadere duiding taakstellingscijfers gemeenten:  
 

Vanuit interbestuurlijk toezicht wordt gekeken of de gemeenten de taakstelling wel of niet behaald hebben. Dit is 
dus een binair systeem.  
 

Van de 26 gemeenten hebben 4 gemeenten de taakstelling huisvesting vergunninghouders over de eerste helft 
van 2016 behaald, namelijk:  
 

- Gemeente Amersfoort;  
- Gemeente Nieuwegein; 
- Gemeente Oudewater;  
- Gemeente Woudenberg.  

 
De gemeente Vianen heeft de taakstelling niet behaald, maar had aan het begin van deze taakstellingsperiode 
een voorsprong, waardoor zij op 0 geëindigd zijn. De gemeenten Leusden en Renswoude hebben de taakstelling 
op 1 vergunninghouder na niet gehaald. Het kan zo zijn dat deze vergunninghouder al wel gehuisvest is, maar dat 
de huurcontracten nog niet ontvangen zijn door het Centraal orgaan Asielzoekers (COA). Een vergunninghouder 
geldt namelijk als gehuisvest, wanneer een ondertekend huurcontract bij het COA is geregistreerd.  
 
Omdat de meeste Utrechtse gemeenten de taakstelling huisvesting vergunninghouders niet gerealiseerd hebben, 
is de achterstand op de taakstelling over de gehele provincie Utrecht opgelopen. Een vijftal gemeenten krijgt extra 
aandacht van Gedeputeerde Staten, in die zin dat hier is ingezet op het doorlopen van de  opeenvolgende treden 
van de interventieladder (zie kopje interbestuurlijk toezicht). Dit zijn gemeenten die, soms al een aantal perioden, 
de taakstelling niet realiseren en achterblijven en waar weinig zicht op verbetering in de realisatie van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders is. Het gaat om:   
 

- Gemeente Amersfoort (grote achterstand)  
- Gemeente Bunschoten (oplopende achterstand, door meerdere malen niet halen taakstelling)  
- Gemeente De Bilt (oplopende achterstanden, door meerdere malen niet realiseren taakstelling) 
- Gemeente Utrecht (grote achterstand)  
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug (oplopende achterstand, door meerdere malen niet halen taakstelling).  

 
Ter nuancering moet worden opgemerkt dat de gemeente Amersfoort over de eerste helft van 2016 wel de 
taakstelling behaald heeft , maar dat er vooral een probleem zit in de eerder opgelopen grote achterstanden. De 
gemeente Utrecht heeft de periode hiervoor (tweede helft 2015) de taakstelling wel behaald (als enige van de G4 
gemeenten) en zij hebben in die periode een grote achterstand ingelopen, maar lijken nu weer wat terug te vallen. 
Het is duidelijk dat de taakstellingsrealisatie nogal fluctueert per taakstellingsperiode 
 
 
Interbestuurlijk toezicht (IBT):  

 
Zoals in de voortgangsrapportage over de tweede helft van 2015 is aangegeven hebben Gedeputeerde Staten in 
april 2016 interbestuurlijk toezicht brieven (IBT brieven) verzonden aan alle Utrechtse gemeenten. In deze 
brieven is gesteld dat gemeenten aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders dienen te voldoen, maar is 
vanuit Gedeputeerde Staten eveneens ondersteuning aangeboden op basis van de provinciale reguliere 
beleidsvelden en expertise (o.a. Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Kantorentransformatie).  
 
Voor iedere gemeente staat in de brief of de taakstelling huisvesting vergunninghouders over de tweede helft 
2015 is gerealiseerd en of de gemeente achterstanden heeft bij het realiseren van de taakstelling. Gemeenten die 
de taakstelling huisvesting vergunninghouders niet gerealiseerd hadden op 1 januari 2016 hebben in de IBT 
brieven de opdracht gekregen om voor 1 juli 2016 een plan van aanpak bij Gedeputeerde Staten in te dienen met 
een beschrijving van de maatregelen die zij nemen om wel aan de taakstelling te gaan voldoen. Gemeenten met 
een achterstand op de taakstelling hebben een vergelijkbare opdracht van Gedeputeerde Staten gekregen. De 
meeste gemeenten hebben het plan van aanpak ingediend voor 1 juli. Een aantal gemeenten (o.a. Baarn en Wijk 
bij Duurstede) hebben uitstel gevraagd voor het indienen van een plan van aanpak en uitstel gekregen vanwege 
het zomerreces van de colleges van burgemeester en wethouders. Zij dienden het plan van aanpak in te dienen 
voor 15 september 2016.  
 
De gemeenten hebben hun plannen van aanpak ingediend. Deze plannen verschillen nogal van inhoud en mate 
van concreetheid. De plannen van aanpak zijn besproken met de beleidsafdeling WBO. Naar aanleiding van de 
ingediende plannen van aanpak worden in de tweede helft van 2016 ambtelijke gesprekken gevoerd met in ieder 
geval de vijf gemeenten die hierboven genoemd zijn en, als de tijd het toelaat, met de acht gemeenten die in de 
vorige taakstellingsperiode de taakstelling niet behaald hadden. De ambtelijke gesprekken vinden plaats in 
samenwerking tussen IBT en WBO. Indien de ambtelijke gesprekken niet leiden tot verbetering in realisatie van 
de taakstelling en het inlopen van de achterstanden dan worden de ambtelijke gesprekken opgeschaald tot 
bestuurlijke gesprekken (gedeputeerde – wethouder).  
 



Overzichtsschema (samenvattend) :  

 
Rood betekent taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2015 niet behaald, en achterstand 
Geel betekent taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft wel behaald, en achterstand 
Groen betekent taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2015 behaald, geen achterstand.  
 
Overzicht InterBestuurlijkToezicht (IBT) brieven, eerste helft 2016, gemeenten:  

 

Gemeente IBT brief  Plan van aanpak  Taakstelling  Realisatie  

     

Amersfoort  Taakstelling niet gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli  179  179 

Baarn Taakstelling gehaald, achterstand   29 19 

Bunnik  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand 

N.v.t.  
18 11 

Bunschoten Taakstelling gehaald, achterstand  Ingediend voo1 juli 25 7 

De Bilt  Taakstelling niet gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli 50 27 

De Ronde Venen  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand  

N.v.t.  
51 40 

Eemnes Taakstelling gehaald, achterstand  Ingediend voor 1 juli 11 1 

Houten  Taakstelling niet gehaald, achterstand  Later ingediend 58 53 

IJsselstein  Taakstelling gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli 40 29 

Leusden  Taakstelling gehaald, achterstand  Ingediend voor 1 juli  35 34 

Lopik  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand  

N.v.t.  
17 8 

Montfoort  Taakstelling niet gehaald, achterstand  Ingediend voor 1 juli  17 9 

Nieuwegein  Taakstelling niet gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli  72 105 

Oudewater  Taakstelling niet gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli  12 13 

Renswoude Taakstelling gehaald, achterstand  Ingediend voor 1 juli  6 5 

Rhenen Taakstelling gehaald, geen 
achterstand  

N.v.t.  
23 16 

Soest  Taakstelling gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli  64 41 

Stichtse Vecht  Taakstelling gehaald, achterstand Later ingediend 113 91 

Utrecht  Taakstelling gehaald, achterstand Later ingediend 393 288 

Utrechtse 
Heuvelrug  

Taakstelling gehaald, achterstand Ingediend voor 1 juli  
57 43 

Veenendaal  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand 

N.v.t.  
75 46 

Vianen  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand  

N.v.t.  
24 19 

Wijk bij Duurstede Taakstelling niet gehaald, achterstand Later ingediend 28 22 

Woerden Taakstelling gehaald, geen 
achterstand  

N.v.t.  
60 23 

Woudenberg  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand 

Ingediend voor 1 juli  
15 20 

Zeist  Taakstelling gehaald, geen 
achterstand 

N.v.t.  
73 34 

 
 
 
Grote maatschappelijke opgave en andere instanties:  

De grote maatschappelijke opgave die in de vorige voortgangsrapportage is benoemd bestaat nog steeds. Een 
deel van de plekken in de asielzoekerscentra worden bezet door vergunninghouders, terwijl deze plekken 
eigenlijk bedoeld zijn voor nieuwkomers die nog in de vergunningenprocedure zitten. Het is uit gesprekken met 
gemeenten naar voren gekomen dat de IBT brieven sommige gemeenten hebben aangespoord actie te 
ondernemen om de uitstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra te verbeteren en te versnellen. 
Naar aanleiding van de plannen van aanpak die zijn gevolgd op de IBT brieven van Gedeputeerde Staten worden 
nu ambtelijke gesprekken gevoerd, waarbij vanuit WBO en in samenwerking met externe partners als het 
Platform Opnieuw Thuis (POT) en het Ondersteuningsteam Asiel en Opvang (OTAV) wordt gekeken hoe de 
plannen voor alternatieve en sociale huisvesting binnen die gemeenten vergroot en concreet gemaakt kunnen 
worden. Dit vindt zoveel mogelijk plaats binnen de reguliere provinciale programma’s. Waar mogelijk wordt de 
regionale samenwerking gezocht. Zo is de provincie Utrecht goed vertegenwoordigd in het Regio Food Valley 
overleg, waarbinnen een vijftal proefprojecten op het gebied van alternatieve huisvesting en vergunninghouders 
worden getest. Deze proefprojecten kunnen bij succes worden toegepast binnen alle deelnemende gemeente in 
de regio. Maar de provincie praat ook mee in U10 verband. De provincie Utrecht is tevens aangesloten bij 
periodieke overleggen over dit onderwerp in, onder andere, de gemeenten Stichtse Vecht, de Bilt en IJsselstein.  
 




