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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

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 over het kalenderjaar 2017.
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Voorgeschiedenis 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie legt halfjaarlijks een taakstelling op aan gemeenten voor de huisvesting van 
vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning, beter bekend als statushouders). Het Ministerie verdeelt 
de vergunninghouders naar evenredigheid over alle Nederlandse gemeenten, door toepassing van een formule in 
de Huisvestingswet 2014. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Wij 
houden op grond van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht interbestuurlijk toezicht op de realisatie huisvesting 
vergunninghouders door de gemeenten.  
 
In 2015 heeft gedeputeerde De Vries de toezegging gedaan u twee keer per jaar te rapporteren over de 
voortgang van de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders in de provincie Utrecht en ons 
toezicht op die voortgang.  Inmiddels is deze informatie ook in te zien op de IBT overzichtskaart. Deze IBT 
overzichtskaart is in september 2017 gepubliceerd en wordt na iedere beoordelingscyclus geactualiseerd. Dit 
betekent onder meer dat de IBT-toezichtsbrieven die verzonden worden, op de site gepubliceerd worden en  
terug te lezen zijn voor een ieder en op ieder gewenst moment.  
 
De kaart is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. 
 
De toegevoegde waarde van  de voortgangsrapportages komt in onze ogen met de recente publicatie van de 
digitale IBT-overzichtskaart dan ook te vervallen. 
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 Het gaat om de voortgang van de realisatie taakstelling tot 1 oktober 2017, omdat het COA tot aan dat moment  

   de cijfers aan ons heeft toegezonden.  



 

  

Dit laat onverlet dat, indien de voortgang van de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders of 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, het dossier huisvesting vergunninghouders en de voortgang van die 
huisvesting geagendeerd kunnen worden voor een Provinciale Staten- of commissievergadering.  

Essentie / samenvatting: 
Bij het interbestuurljik toezicht maken wij gebruik van de interventieladder. Hoe wij interbestuurlijk toezicht uitvoeren 
en de interventieladder toepassen staat in het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht provincie Utrecht 
2016-2019. De resultaten van het interbestuurlijk toezicht op het dossier huisvesting vergunninghouders worden nu 
aan u gezonden middels bijgevoegde voortgangsrapportage. In het vervolg informeren wij u via de meer actuele 
IBT kaart.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect: 
Deze rapportage heeft tot doel om Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de realisatie 
taakstelling vergunninghouders bij Utrechtse gemeenten over het kalenderjaar 2017.  
 
Financiële consequenties: 

Niet van toepassing. 
 
Vervolgprocedure/voortgang:  

Er zullen geen aparte voortgangsrapportages meer opgesteld en verzonden worden. De meest actuele informatie 

met betrekking tot ons interbestuurlijk toezicht op de realisatie huisvesting vergunninghouders door de 

gemeenten kunt u vinden op de provinciale website. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de inhoud van de voortgangsrapportage 2017 en in te stemmen met het in het 
vervolg informeren via de IBT overzichtskaart (www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht) 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht

