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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2017 (tweede helft) – 2018 
(eerste helft). 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Bij de behandeling van de voortgangsrapportage over 2017 is door ons toegezegd u eenmaal per jaar te 
informeren over de voortgang van de realisatie van de huisvesting vergunninghouders door de Utrechtse 
gemeenten. Via deze brief informeren wij u over de huisvesting van vergunninghouders in de provincie Utrecht 
over de tweede helft van 2017 en de eerste helft 2018.  
 
Voorgeschiedenis 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid  legt halfjaarlijks een taakstelling op aan gemeenten om 
vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) te huisvesten. Het Ministerie verdeelt deze 
vergunninghouders naar evenredigheid over alle Nederlandse gemeenten middels een bepaling uit de 
Huisvestingswet 2014. De gemeenten zijn verantwoordelijk om de vergunninghouders te huisvesten. Wij houden 
hierop (interbestuurlijk) toezicht op grond van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. 
 
In 2015 en 2016 was de instroom van vergunninghouders hoog in Nederland. Daardoor waren de taakstellingen 
die gemeenten opgelegd kregen voor de huisvesting van deze vergunninghouders ook hoog. De Utrechtse 
gemeenten hadden in die perioden moeite de taakstellingen te realiseren. De taakstellingen over de tweede helft 
2017 en de eerste helft 2018 waren lager dan voorgaande jaren, waardoor gemeenten de eerder opgelopen 
achterstanden in konden lopen. Sinds 2015, dus het moment van hoge instroom, vindt rapportage over de 
voortgang van de realisatie taakstelling aan u plaats. Dit is de vijfde voortgangsrapportage.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 
Twee keer per jaar toetsen wij het behalen van de taakstelling die Utrechtse gemeenten van het Rijk opgelegd 
hebben gekregen voor de huisvesting van vergunninghouders. De resultaten hiervan publiceren wij op de IBT-
kaart (www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). 
Via deze voortgangsrapportage informeren wij u aanvullend over de periode 2017 (tweede helft) - 2018 (eerste 
helft). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deze rapportage heeft als doel  u te informeren over de voortgang van de realisatie van de taakstelling 
huisvesting vergunninghouders in de provincie Utrecht in de tweede helft 2017 en de eerste helft 2018. Tevens 
geeft het inzicht in de wijze waarop wij invulling geven aan onze toezichttaak op dit terrein. 
 
Wettelijke grondslag 

- Huisvestingswet 2014. 
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht 

 
Financiële consequenties 
Niet van toepassing.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De meest actuele toezichtinformatie wordt op de IBT-kaart gepubliceerd. Ook deze voortgangsrapportage wordt 
op de provinciale website geplaatst. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en de inhoud van de voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2017 
(tweede helft) – 2018 (eerste helft). 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

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

