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BIJLAGE Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2021 (tweede helft) – 2022 

(eerste helft) 

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 2021 en de 

eerste helft van 2022 aan. Met name door de fors hoge achterstand van voorgaande taakstellingen gecombineerd 

met de enorme druk op de woningmarkt, is een verslechtering van de huisvesting van vergunninghouders 

zichtbaar. 

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.  

De informatie uit deze voortgangsrapportage 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 (2021 tweede helft en 2022 eerste helft) zijn de 

26 gemeenten voor het huisvesten van vergunninghouders als volgt beoordeeld en op de IBT interventieladder 

ingeschaald. 

Tweede helft 2021: 

• 10 gemeenten op trede 1 (laagste trede)

• 15 gemeenten op trede 2

• 1 gemeente op trede 3
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Eerste helft 2022: 

• 11 gemeenten op trede 1 

• 13 gemeenten op trede 2 

• 2 gemeenten op trede 3 

 

Het afgelopen jaar zijn de gemeenten druk geweest met het wegwerken van hoge achterstanden op de huisvesting 

van vergunninghouders. Deze achterstanden zijn ontstaan door onder andere de fors hogere taakstellingen uit 

voorgaande taakstellingsperioden. Daarnaast zorgt de krappe (sociale) woningmarkt ervoor dat gemeenten nog 

steeds moeite hebben om de opgelegde hoeveelheid vergunninghouders te huisvesten. De grote druk in de 

asielopvang heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd dat er van gemeenten wordt gevraagd nog meer en nog 

sneller te huisvesten. Dit komt boven op de inzet die van de gemeenten wordt gevraagd bij het ondersteunen en 

huisvesten van andere doelgroepen, waaronder Oekraïense vluchtelingen. Een groot deel van de personen die 

momenteel in de azc’s verblijven zijn vergunninghouders die wachten op een huurwoning.  

 

Om de druk te verlichten zijn er meerdere acties ondernomen (waaronder door het COA zelf) om 

vergunninghouders versneld te huisvesten. Enkele Utrechtse gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven. De 

gemeente Utrecht, die voor de taakstellingsperiode 2022-1 door ons op trede 3 van de IBT-interventieladder (actief 

toezicht) is geplaatst, heeft de in een succesvolle versnellingsactie in augustus jl. vrijwel alle vrijgekomen sociale 

huurwoningen aan vergunninghouders toegewezen. Hiermee is de verwachting dat deze gemeente in deze huidige 

taakstellingsperiode (2022-2) de huisvestingsopgave (taakstelling en hun opgelopen achterstand) in het geheel zal 

realiseren. Wij toetsen dit bij de volgende peildatum 1 januari a.s.  

 

Verder vindt er nauw overleg plaats tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, veiligheidsregio’s en 

woningcorporaties om door middel van creatieve oplossingen de vergunninghouders te huisvesten en de druk op 

de asielopvang te verlichten. Er is een doelstelling afgesproken om voor het einde van 2022 landelijk 20.000 

vergunninghouders extra te huisvesten om zo vooruit te lopen op de hoge taakstelling van 2023-1. Onze ambitie is 

om de taakstelling voor de tweede helft van 2022 te realiseren en de achterstand op de huisvesting voor 1 januari 

2023 volledig in te lopen. De extra opgave om vooruit te lopen op de taakstelling van 2023-1 wordt naar 

verwachting deels gehaald.   

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Deze voortgangsrapportage wordt op de provinciale website gepubliceerd. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/interbestuurlijk-toezicht/huisvesting-vergunninghouders

