
Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2015  

Overzicht realisatie taakstelling tweede helft 2015, gehele provincie.  

 

Totale taakstelling provincie Utrecht 2015-02 1.111 vergunninghouders  

Achterstand op eerdere taakstellingsperioden     534 vergunninghouders  

Aantal vergunninghouders te huisvesten (totaal) 1.645 vergunninghouders  

  

Aantal vergunninghouders gehuisvest op 1 januari 2016 1.392 vergunninghouders  

Achterstand overgebleven     258 vergunninghouders  

 
De taakstelling huisvesting vergunninghouders over de tweede helft van 2015 voor de gehele provincie Utrecht 
was 1.111 vergunninghouders.
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 De taakstelling over de gehele provincie Utrecht is behaald, doordat 1.645 

vergunninghouders zijn gehuisvest. De achterstand over eerdere taakstellingsperioden is daarmee gedeeltelijk 
ingelopen. Er zitten echter flinke verschillen in de realisatie van de taakstelling op gemeentelijk niveau.  
 
Overzicht realisatie taakstelling tweede helft 2015, gemeenten 

 

Gemeente Taakstelling behaald Achterstand  

   

Amersfoort  Nee Ja 

Baarn Ja Ja 

Bunnik  Ja Nee 

Bunschoten-Spakenburg Ja Ja 

De Bilt  Nee Ja 

De Ronde Venen  Ja Nee 

Eemnes Ja Ja 

Houten  Nee Ja 

IJsselstein  Ja Ja 

Leusden  Ja Ja 

Lopik  Ja Nee 

Montfoort  Nee Ja 

Nieuwegein  Nee Ja 

Oudewater  Nee Ja 

Renswoude Ja Ja 

Rhenen Ja Nee 

Soest  Ja Ja 

Stichtse Vecht  Ja Ja 

Utrecht  Ja Ja 

Utrechtse Heuvelrug  Ja Ja 

Veenendaal  Ja Nee 

Vianen  Ja Nee 

Wijk bij Duurstede Nee Ja 

Woerden Ja Nee 

Woudenberg  Ja Ja 

Zeist  Ja Nee 

 
 
In de tweede helft van 2015 is de taakstelling niet gerealiseerd door: Amersfoort, De Bilt, Houten, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater en Wijk bij Duurstede. Dit zijn in totaal zeven gemeenten. In de tweede helft van 2015 
hebben in totaal negentien gemeenten de taakstelling huisvesting vergunninghouders wel gerealiseerd. 
Gemeenten die de taakstelling wel behaald hebben, maar eerder opgelopen achterstanden niet (helemaal) 
hebben ingelopen, zijn: Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, IJsselstein, Leusden, Renswoude, Soest, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. Dit zijn elf gemeenten. Er is wel verschil in de mate 
waarin de gemeenten de achterstanden hebben ingelopen. De gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld 494 
vergunninghouders gehuisvest in deze taakstellingsperiode. Omdat de taakstelling zonder achterstand 287 
vergunninghouders bedroeg en de gemeente een achterstand van 220 vergunninghouders had, betekent dit dat 
deze gemeente bijna het aantal van twee kwantitatieve taakstellingen heeft gerealiseerd gedurende deze 
taakstellingsperiode. Ook de gemeente Soest heeft een flinke inhaalslag gemaakt. Acht gemeenten hebben de 
taakstelling gerealiseerd en eventueel eerder opgelopen achterstanden ingehaald. Dit zijn de gemeenten: Bunnik, 
De Ronde Venen, Lopik, Rhenen, Veenendaal, Vianen, Woerden en Zeist. De gemeenten Rhenen en Zeist liepen 
redelijk achter, maar hebben die achterstanden dus ingehaald. De gemeente Rhenen is het jaar zelfs begonnen 
met een voorsprong op de realisatie van de taakstelling over de eerste periode van 2016.  
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 Ter vergelijking: de totale taakstelling bedroeg 1.048 vergunninghouders over de eerste helft van 2015.  



 
Inzet Gedeputeerde Staten:  
 

Interbestuurlijk toezichtbrieven:  
Gedeputeerde Staten hebben in april 2016 interbestuurlijk toezichtbrieven aan de gemeenten verzonden.

2
 Voor 

iedere gemeente staat in die brief of de taakstelling gerealiseerd is of niet en of eerder opgelopen achterstanden 
zijn ingehaald of niet.

3
 Gemeenten die de taakstelling niet gerealiseerd hebben, moeten voor 1 juli 2016 een plan 

van aanpak bij Gedeputeerde Statenindienen waarin zij beschrijven hoe zij in de komende taakstellingsperiode(n) 
de taakstelling wel gaan realiseren. Nadat de acht gemeenten waar het om gaat de plannen van aanpak hebben 
ingediend, wordt met deze gemeenten een ambtelijk dan wel bestuurlijk gesprek ingepland. Gemeenten die de 
taakstelling wel gerealiseerd hebben maar nog een achterstand hebben vanuit de vorige taakstellingsperiode(n), 
moeten voor 1 juli 2016 aan Gedeputeerde Statenlaten weten welke maatregelen zij nemen om de achterstand 
alsnog in te lopen. De gemeenten die de taakstelling hebben behaald en geen achterstand op de realisatie van 
de taakstelling (meer) heeft, hebben een complimentenbrief van Gedeputeerde Staten ontvangen. Bij een viertal 
gemeenten, namelijk Amersfoort, Utrecht, Eemnes en Houten heeft voor verzending van de interbestuurlijk 
toezichtbrieven een (telefonisch) gesprek plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en de wethouder die over de 
realisatie van de taakstelling gaat. Dit om de context van de te verzenden brieven te schetsen.  
 
Grote maatschappelijke opgave en provinciale beleidsterreinen:  
In de toezichtbrieven is niet alleen de feitelijke situatie van de desbetreffende gemeente geschetst over de 
taakstelling van de tweede helft 2015, maar ook dat het huisvesten van groepen mensen (waaronder 
vergunninghouders) een grote maatschappelijke opgave is. Om die reden is er voor gekozen om in de brief ook te 
wijzen op de reguliere provinciale programma’s die gemeenten ondersteuning en deskundigheid kunnen bieden.  
 
Andere instanties:  
Namens de gedeputeerde vindt op reguliere basis overleg plaats met het Platform Opnieuw Thuis (POT), het 
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), U10, de Regio Food Valley, de gemeenten 
Amersfoort, Utrecht en Stichtse Vecht. Met het POT en het OTAV vindt overleg plaats over innovatieve vormen 
van huisvesting van vergunninghouders, waarbij vooral gedacht moet worden aan de wijze waarop bijvoorbeeld 
huurcontracten vorm gegeven dienen te worden bij het delen van een woning door meerdere personen. Met de 
Regio Food Valley en de individuele gemeenten vindt voornamelijk overleg plaats over de voortgang van de 
huisvesting vergunninghouders en concrete projecten die de gemeenten initiëren op het gebied van innovatieve 
woonvormen.  
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 Overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht provincie Utrecht, 2016-2019.  

3
 Zie bericht AD/ UN, 25 april 2016, “Provincie dreigt weer met ingreep”.  




