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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2018 (tweede helft) – 2019 
(eerste helft). 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
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.  
 
Aanleiding 
In 2015 is door ons toegezegd u periodiek te informeren over de voortgang van de realisatie van de huisvesting 
vergunninghouders door de Utrechtse gemeenten. Via deze brief informeren wij u hierover voor zover het de 
huisvesting betreft in de tweede helft van 2018 en de eerste helft 2019.  
 
Voorgeschiedenis 
De aan de Utrechtse gemeenten opgelegde taakstellingen over de tweede helft 2017 en de eerste helft 2018 
waren lager dan voorgaande jaren, waardoor gemeenten de eerder opgelopen achterstanden in de huisvesting 
van vergunninghouders konden inlopen. De taakstellingen over de tweede helft 2018 en de eerste helft 2019 
waren wederom lager ingesteld, waardoor de achterstanden verder verminderden. Sinds 2015, het moment van 
hoge instroom van vergunninghouders, vindt rapportage over de voortgang van de realisatie taakstelling aan u 
plaats. Dit is de zesde voortgangsrapportage. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid legt aan gemeenten per half jaar een taakstelling op voor de huisvesting 
van vergunninghouders. Wij houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op de voortgang van de realisatie van deze 
taakstelling. In 2015-2016 was de instroom van vluchtelingen hoog en hadden gemeenten moeite om de 
opgelegde huisvesting van vergunninghouders te realiseren. In die periode van veel aandacht voor dit onderwerp 
is door ons toegezegd periodiek aan u te rapporteren hierover door middel van een voortgangsrapportage. De 
informatie uit deze voortgangsrapportage komt ondertussen grotendeels overeen met de toezichtgegevens die 



 

  

 

sinds 2017 voor alle toezichtdomeinen via de IBT-kaart op de provinciale website worden gepubliceerd 
(www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). 
De gemeenten zijn binnen de twee ijkmomenten (2018 tweede helft en 2019 eerste helft) als volgt beoordeeld: in 
de tweede helft van 2018 stonden van de 26 Utrechtse gemeenten 15 gemeenten op trede één (de laagste trede) 
van de IBT-interventieladder, 10 gemeenten op trede twee en 1 gemeente op trede drie. In de eerste helft van 
2019 stonden van de 26 Utrechtse gemeenten 16 gemeenten op trede één van de interventieladder, 10 
gemeenten op trede twee en 0 gemeenten op trede drie. 
 
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 2018 en de eerste helft 2019. Deze 
toezegging is gedaan nadat in 2015-2016 de hoge instroom van vluchtelingen zorgde voor urgent handelen bij de 
realisatie van de huisvesting van vergunninghouders. Deze urgentie is er op dit moment niet meer. Daarnaast zijn 
de meest actuele gegevens, alsook de gegevens van voorgaande taakstellingsperioden, weergegeven op de 
provinciale website in de vorm van de IBT-kaart en de daarop gepubliceerde toezichtbrieven voor gemeenten. In 
deze brieven staat per gemeente beschreven hoe het gesteld is met de huisvesting van vergunninghouders. 
Aangezien de instroom van vergunninghouders momenteel minder groot is, de IBT-kaart al als informatiebron 
voor dit onderwerp kan worden gebruikt en er binnen de reguliere P&C-cyclus ook over IBT-
verantwoordingsinformatie wordt geleverd, zien wij geen toegevoegde waarde meer in de publicatie van deze 
extra voortgangsrapportage. Daarnaast resulteert het afhouden van toekomstige voortgangsrapportages in het 
terugdringen van administratieve lasten. 
Indien urgente zaken, zoals een nieuwe significant hogere instroom van vluchtelingen, zich op dit toezichtdomein 
voordoen, zullen Provinciale Staten vanzelfsprekend tussentijds extra worden geïnformeerd door Gedeputeerde 
Staten over de huisvesting van vergunninghouders. 
 
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 2018 (tweede helft) – 2019 (eerste helft). 

 

 

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

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

