
Vragen Groen Links:  

1.  

GroenLinks is van mening dat de gepresenteerde overzichten tot puzzelen leiden, dat zouden 
we graag helderder zien.  

Dit punt wordt meegenomen bij het opstellen van de volgende voortgangsrapportage huisvesting 
vergunninghouders ten behoeve van Provinciale Staten. Er zal worden gekeken hoe de rapportage 
van de cijfers helderder en overzichtelijker kan.  

2.  

Inhoudelijk, de slotparagraaf geeft aan of suggereert dat GS tevreden is over de invulling van 
de rol van de provincie ("de IBT brieven sporen aan tot actie"). GroenLinks wil van GS weten 
welke concrete plannen en initiatieven er zijn binnen gemeenten en hoe GS haar rol invult deze 
verder te brengen, behalve participeren in overleggen en meepraten. 

Gedeputeerde staten zijn tevreden over het feit dat de IBT brieven een duidelijke aanleiding voor 
sommige gemeenten zijn geweest om zich bewust te worden van de maatschappelijke opgave en de 
(sociale) huisvestingsproblematiek. De meeste gemeenten hebben naar aanleiding van de IBT brieven 
een plan van aanpak opgesteld met daarin een overzicht van de voorgenomen en opgestarte plannen 
binnen de gemeentegrenzen. Voor een aantal gemeenten is het verzoek ook aanleiding geweest om 
nieuwe mogelijkheden tot tijdelijke of permanente huisvesting voor alle woningzoekenden (gemengd 
huisvesten) of vergunninghouders te gaan onderzoeken.  

Het is onmogelijk om voor alle gemeenten aan te geven welke concrete plannen en initiatieven er op het 
gebied van huisvesting vergunninghouders er zijn binnen de gemeenten. Dit omdat het er heel veel zijn 
en omdat niet alle concrete plannen en initiatieven ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, nu sommige 
van de plannen en initiatieven eerst nog door de gemeenteraad moeten.  

Maar, een aantal voorbeelden dat genoemd kunnen worden zijn:  

Amersfoort:   Opvang minderjarige vergunninghouders in begeleid wonen project 

Bunschoten:   Onderzoek naar locaties voor tijdelijke bouw woningen   

De Bilt:    Essenhuis, huisvesting 20 vergunninghouders door particulieren 

Houten:   Kantoortransformatie / provinciaal medeweker was tijdelijk gedetacheerd  

Eemnes:   Mogelijke realisatie 4 tijdelijke woningen Wilgenpad (besluitvorming raad nodig) 

Nieuwegein:   Kantoortransformatie 

Stichtse Vecht:   Woningdelen alleengaanden / alleenstaanden (project is net uitgebreid)  

Utrecht:  Einsteinlaan, huisvesting vergunninghouders en andere groepen in gebouw dat 
eerst in zicht was voor noodopvang.  

Utrechtse Heuvelrug:    Onderzoek naar tijdelijke / semi-permanente huisvesting in FINCH woningen  

 

 



Vanuit IBT wordt met een vijftal gemeenten gesprekken gevoerd, omdat de realisatie van de taakstelling 
achterblijft. Dit is een onderdeel van de interventieladder (stap 2 en 3). Aan de gemeenten wordt een 
periode gegund om verbetering te tonen. Dit is maatwerk. Met een aantal van deze gemeenten wordt een 
vervolgafspraak gemaakt (na afronding van de huidige taakstellingsperiode), om nogmaals te kijken hoe 
de voortgang van de taakstelling gaat.  

De vijf gemeenten waar het om gaat:  

- Amersfoort 
- Bunschoten  
- De Bilt 
- Utrechtse Heuvelrug  
- IJsselstein/ Montfoort 

Vragen SP:  

1.  

In hoeverre is de bestaande krapte op de sociale woningmarkt oorzaak van de steeds groter 

wordende achterstanden van gemeenten bij het huisvesten van vergunninghouders? 

De  bestaande krapte op de sociale woningmarkt is inderdaad een belangrijke factor die de 
huisvesting van vergunninghouders bemoeilijkt. Het is voor gemeenten en corporaties lastig om 
gezien de bestaande krapte voldoende huisvesting voor vergunninghouders te regelen. (Overigens 
maakt de huisvesting van vergunninghouders maar een beperkt deel uit van de vraag naar sociale 
huurwoningen: in 2016 zijn er in de provincie ongeveer 70.000 actief woningzoekenden terwijl het bij 
de taakstelling 2016 in totaal gaat om 4000 vergunninghouders (inclusief achterstanden op vorige 
taakstellingsperioden) 

2.  

Wat gaat de provincie hieraan doen, ook gezien de bevindingen van de BOB wonen. Hierin 

hebben veel gemeenten toegegeven dat ze problemen hebben met het realiseren van 

voldoende sociale woningbouw.  

Vanuit het huidige programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling is de provincie in overleg met 

gemeenten, corporaties en marktpartijen om knelpunten op de woningmarkt aan te pakken. Daarbij 

zijn in de afgelopen jaren goede resultaten bereikt en zijn diverse woningbouwprojecten ondersteund 

en gerealiseerd. In de afgelopen 2 jaar is de situatie op de woningmarkt ingrijpend veranderd, dit 

vereist ook van de provincie een andere inzet. Wij zijn daarom met verschillende partijen in overleg 

over de vraag hoe we kunnen bijdragen aan het versterken van het (sociale) huursegment. Daarbij 

werken we bijvoorbeeld concreet aan projecten om de doorstroming op de huurmarkt te vergroten en 

gaan we na of het realiseren van tijdelijke woningen, op korte termijn een bijdrage kan leveren aan het 

terugdringen van het tekort.  Specifiek voor het vraagstuk rond de huisvesting van vergunninghouders 

hebben wij richting gemeenten aangegeven te kunnen ondersteunen o.a. door in samenwerking me 

regio’s en gemeenten pilots en experimenten uit te voeren om versnelling in de realisatie van 

huisvesting te realiseren. Dit krijgt ook een plek in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke 

Ontwikkeling  

 

 

 

 



3.  

Is het zinvol om het IBT (interbestuurlijk toezicht) minder sober te maken? 

Het op een soberder en terughoudender wijze uitvoering geven aan IBT vloeit direct voort uit de Wet 

Revitalisering Generiek Toezicht. Met die wet wordt uitvoering gegeven aan de Code Interbestuurlijke 

Verhoudingen en de bevindingen van de Commissie Oosting. Gedeputeerde staten hebben in het 

Beleid en Uitvoeringsprogramma IBT (besproken in Provinciale Staten) aangegeven hoe zij hun rol in 

overeenstemming met de Wet Revitalisering Generiek Toezicht sober en terughoudend uitvoeren.  

Het minder sober maken van de IBT rol op het gebied van huisvesting zou mogelijk betekenen dat  

gedeputeerde staten bij iedere niet-realisatie van de taakstelling door een gemeente in de plaats moet 

treden. Concreet betekent dit dat gedeputeerde staten in al deze gevallen de taakstelling per direct 

overneemt en zelf gaat uitvoeren, op kosten van de gemeente. Daar is de provinciale organisatie op 

dit moment niet voor ingericht.  

 

 


