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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Als provincie hebben wij op verschillende terreinen een toezichtstaak. Eén daarvan is het toezicht op het behalen 
van de taakstelling die gemeenten opgelegd hebben gekregen voor het huisvesten van vergunninghouders (ex-
asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook bekend als statushouders). 
 
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 januari 2016. Deze rapportage vloeit voort uit de 
toezegging om u twee maal per jaar te informeren over de voortgang van de taakstelling tot het huisvesten van 
vergunninghouders. De laatste voortgangsrapportage is door u besproken in uw vergadering van 2 november 
2015. 
 
Voorgeschiedenis 

Het Rijk legt halfjaarlijks een taakstelling op aan gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders en doet 
dit op basis van een formule in de Huisvestingswet 2014. Wij zien toe op de uitvoering van deze taak door de 
gemeenten. Door de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) is de insteek van 
het interbestuurlijk toezicht (IBT) veranderd. Het toezicht moet op sobere en terughoudende wijze worden 
uitgevoerd door de toezichthouder. Onze wijze van uitvoering van interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van 
vergunninghouders is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht provincie Utrecht 2016-
2019.  
Het huisvesten van vergunninghouders is een complex vraagstuk, dat vanzelfsprekend sterk wordt beïnvloed 
door het internationale vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek. Hierdoor is een hele strikte scheiding tussen 
enerzijds provincie als samenwerkingspartner als het gaat om (nood)opvang van vluchtelingen en het zoeken 
naar locaties voor asielzoekerscentra en anderzijds de provincie als toezichthouder, juist bij deze IBT-taak minder 
aanwezig. Desondanks blijven wij de toezichthouder en bepalen wij, rekening houdend met de genoemde 
ontwikkelingen, per gemeente een eventuele interventie bij het niet behalen van de taakstelling. Hierbij houden 
wij ook rekening met de verwachte effectiviteit van de interventie. 
 
 



 

  

Essentie / samenvatting: 
Voor de inwerkingtreding van de Wet RGT in 2012 waren wij al toezichthouder op de huisvesting van 
vergunninghouders door gemeenten en waren wij verplicht om aan het Rijk te rapporteren over de realisatie van 
de taakstelling door de gemeenten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet RGT vindt toezicht op een andere 
wijze plaats, namelijk sober en terughoudend. De verplichte rapportage aan het Rijk is komen te vervallen. Onze 
huidige beoordeling van de realisatie van de taakstelling vindt plaats rond 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. 
Een overzicht van de realisatie van de huisvesting van vergunninghouders wordt iedere maand door het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA) rondgestuurd aan gemeenten en provincies. Per maand is dan te zien hoeveel 
vergunninghouders iedere gemeente heeft gehuisvest. De taakstelling voor de gehele provincie Utrecht (26 
gemeenten) voor de tweede helft van 2015 bedroeg 1.111 vergunninghouders. Inclusief de achterstanden die de 
Utrechtse gemeenten in voorgaande perioden hebben opgelopen, moesten de gemeenten in totaal 1.645 
vergunninghouders huisvesten in het tweede half jaar van 2015.  
De gemeenten hebben in totaal 1.392 vergunninghouders gehuisvest op 1 januari 2016. Dit betekent dat de 
gezamenlijke Utrechtse gemeenten de totale taakstelling voor de gehele provincie Utrecht hebben gerealiseerd 
en dat een deel van de achterstand op eerdere taakstellingsperioden is ingelopen. Deze achterstand bedroeg 
namelijk 534 en was op 1 januari 2016 258 vergunninghouders.  
 
Wij hebben begin april 2016 interbestuurlijke toezichtbrieven aan de Utrechtse gemeenten verzonden met daarin 
de stand van zaken huisvesting vergunninghouders voor de eigen gemeente. Zeven Utrechtse gemeenten 
hebben de taakstelling niet gerealiseerd, elf gemeenten hebben de taakstelling wel gerealiseerd maar eerder 
opgelopen achterstanden niet ingelopen en acht gemeenten hebben de taakstelling wel gerealiseerd en soms 
ook nog een (flinke) achterstand ingelopen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders 
door de Utrechtse gemeenten binnen de provincie Utrecht. Daarnaast beoogt de rapportage een overzicht te 
geven van de gang van zaken met betrekking tot de huisvesting vergunninghouders in de tweede helft van 2015.   
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De toezegging die eerder aan u is gedaan en die is herhaald tijdens Provinciale Staten van 30-04-2015 maakt dat 
er tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten wordt gezonden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

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


