
Hieronder de antwoorden op de vragen van de PvdA over de Voortgangsrapportage toezicht 
huisvesting vergunninghouders. 

  

1. Kunt u nader aangeven welke gemeenten een toezichtsbrief hebben ontvangen van de 
provincie en welke criteria u daarbij heeft gebruikt?  

 Zie de tweede pagina van de Voortgangsrapportage onder het kopje “Interbestuurlijk 
Toezichtbrieven”:  

 Alle 26 gemeenten hebben een brief ontvangen. Het wel of niet behalen van de taakstelling over de 
tweede helft van 2015 en het wel of niet hebben van een achterstand over eerdere 
taakstellingsperioden zijn de criteria.  

-         De gemeenten die de taakstelling over de tweede helft van 2015 hebben gerealiseerd en geen 
achterstand hebben over vorige taakstellingsperioden hebben een complimentenbrief ontvangen.  

-         De gemeenten die de taakstelling over de tweede helft van 2015 hebben gerealiseerd en nog een 
achterstand hebben over vorige taakstellingsperioden hebben een brief ontvangen met het verzoek tot 
het indienen van een plan (voor 1 juli 2016) om de achterstand in te lopen.  

-         De gemeenten die de taakstelling over de tweede helft van 2015 niet hebben gerealiseerd en nog 
een achterstand hebben over vorige taakstellingsperioden hebben een brief ontvangen met het 
verzoek tot het indienen van een plaan (voor 1 juli 2016) met maatregelen die genomen worden om 
de taakstelling in het vervolg wel te realiseren en maatregelen om de achterstanden in te lopen.  

  

Zie ook de eerste pagina van de Voortgangsrapportage onder het kopje “Overzicht realisatie 
taakstelling tweede helft 2015 gemeenten” welke gemeente welke brief heeft ontvangen.  

  

2. Op welke datum dienen alle gemeenten de achterstand in de huisvesting van statushouders 
gerealiseerd te hebben? 
3. Wat gaat U doen als gemeenten op die datum de achterstanden niet gerealiseerd heeft? 

 Zie tweede pagina van de Voortgangsrapportage onder het kopje “Interbestuurlijk Toezichtbrieven” 

 De taakstelling over de eerste helft van 2016 dient op 1 juli 2016 gerealiseerd te zijn, want dan begint 
een nieuwe taakstellingsperiode.  

 Naar aanleiding van de voor 1 juli 2016 ingediende plannen van aanpak, met inachtneming van de 
inhoud daarvan en “de stand van zaken” op 1 juli 2016, worden ambtelijke dan wel bestuurlijke 
gesprekken met de betreffende gemeenten gevoerd.  

Nog “openstaande” achterstanden worden daarin meegenomen. 

 Er is geen einddatum te noemen voor het ingelopen moeten zijn van de achterstanden op eerdere 
taakstellingsperioden.  

 Na de ambtelijke dan wel bestuurlijke gesprekken zijn gemeenten eerst zelf nog aan zet om 
verbetering te laten zien in het realiseren van de taakstelling en het inlopen van achterstanden, 
eventueel aan de hand van afspraken die gemaakt zijn met gedeputeerde staten.  



Dit is namelijk de volgende stap op de interventieladder (zie Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 
Toezicht provincie Utrecht 2016-2019).  

4. Welke inspanningen gaat u verrichten, dan wel welke bijdragen gaat de provincie doen om 
tot de oplossing te komen van de achterstanden in de huisvesting van de statushouders? 

Zie tweede pagina van de Voortgangsrapportage onder het kopje “Grote maatschappelijke opgave en 
provinciale beleidsterreinen” 

 Gemeenten zijn in de interbestuurlijk toezicht brieven gewezen op de noodzaak van het realiseren 
van de halfjaarlijkse taakstellingen. Daarnaast is in de brieven ingegaan op eventuele faciliterende 
mogelijkheden vanuit de provincie op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling en 
kantorentransformatie.  

 


