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Onderwerp Statenbrief:
Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2020 (tweede helft) – 2021 (eerste helft)

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Het Rijk legt gemeenten per half jaar een taakstelling op voor het huisvesten van vergunninghouders. Wij houden 
toezicht op de voortgang van de realisatie van deze taakstelling en informeren u jaarlijks over dit onderwerp. 
Bijgaand treft u de voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders voor de tweede helft van 2020 en de 
eerste helft van 2021 aan. De informatie uit deze rapportage sluit aan bij de toezichtgegevens die sinds 2017 voor 
alle toezichtdomeinen via de IBT-kaart op de provinciale website staan gepubliceerd.
Binnen de twee ijkmomenten in deze voortgangsrapportage (2020 tweede helft en 2021 eerste helft) zijn de 
gemeenten voor het huisvesten van vergunninghouders als volgt beoordeeld: in de tweede helft van 2020 
stonden van de 26 gemeenten 15 gemeenten op trede één (de laagste) van de IBT-interventieladder en 11 
gemeenten op trede twee. In de eerste helft van 2021 stonden van de 26 gemeenten 7 gemeenten op trede één 
en 19 gemeenten op trede twee. 
Door de fors hogere taakstelling voor de eerste helft van 2021 en de grote druk op de woningmarkt hebben 
gemeenten in toenemende mate moeite om de opgelegde hoeveelheid vergunninghouders te huisvesten. 
Gezien deze ontwikkelingen werd eind 2020, op dringend verzoek van het Rijk, de huisvesting 
vergunninghouders toegevoegd als onderwerp aan de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). Dit 
zorgt ervoor dat huisvesting vergunninghouders sindsdien meer in samenhang met de asielopgaven voor 
gemeenten opgepakt wordt. De grote druk op gemeenten zowel bij de asielopgaven als bij de huisvesting 
vergunninghouders, vergen een creatieve aanpak waarbij een beroep wordt gedaan op de onderlinge solidariteit. 
Het aanbod van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om 100 extra asielopvangplekken in het asielzoekerscentrum 
te Leersum te realiseren in ruil voor het huisvesten van een deel (60) van de taakstelling van Utrechtse Heuvelrug 
door de andere 25 Utrechtse gemeenten is daar een voorbeeld van. In dit azc bevindt zich nog een groot aantal 
(1/3 van het totaalaantal opvangplekken) vergunninghouders, in afwachting van huisvesting. 
Over de opgaven die via de PRT worden behandeld informeren wij u verder via aparte statenbrieven. 

Inleiding 
Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het houden van Interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering 
van een aantal wettelijke taken door gemeenten. Eén van die taken is de huisvesting van vergunninghouders 
(asielzoekers met een verblijfstatus, ook wel statushouders genoemd). Het Rijk legt aan gemeenten per half jaar 
een taakstelling op voor de huisvesting van vergunninghouders. Wij houden toezicht op de voortgang van de 
realisatie van deze taakstelling. 

Toelichting
Bij het toezicht op de voortgang van de realisatie van deze taakstelling hanteren we de IBT-interventieladder voor 
het te volgen interventieproces. Hierbij passen we trede 1 toe als we constateren dat (vrijwel) geheel wordt 
voldaan aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Bij trede 2 verifiëren we (ambtelijk) op 
basis van de cijfers bij de gemeenten hoe de huisvesting wordt uitgevoerd bij een kleine achterstand en/of licht 
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groeiende huisvestingsachterstand. Vanaf trede 3 is sprake van actief toezicht, waarbij we afspraken maken met 
de gemeente over de noodzakelijke verbeteracties in verband met de achterblijvende huisvestingsresultaten. Bij 
trede 4 en verder is sprake van juridische interventie. Zie ook IBT-interventieladder provincie Utrecht. 

Sinds 2015, het moment van hoge instroom van vergunninghouders, informeren wij u periodiek over de voortgang 
van de realisatie van de huisvesting vergunninghouders door de Utrechtse gemeenten. Momenteel zijn de 
asielopgaven en de opgave voor de huisvesting van vergunninghouder opnieuw zeer urgent. Daarmee is deze 
voortgangsrapportage, in samenhang met de regelmatige statenbrieven over deze opgaven via de Provinciale 
Regietafel Migratie en Integratie worden behandeld, gewenst.

 

Via deze brief informeren wij u over de huisvesting van vergunninghouders in de tweede helft van 2020 (1 juli t/m 
31 december) en de eerste helft van 2021 (1 januari t/m 31 juni).

Vervolgprocedure / voortgang
Deze voortgangsrapportage wordt op de provinciale website gepubliceerd: IBT-kaart Provincie Utrecht

Bijlage:
- Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2020 (tweede helft) – 2021 (eerste helft)

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/ibt_interventieladder_bij_indeplaatsstelling.pdf

