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- Wij kunnen lezen dat er bestuurlijke gesprekken plaats hebben gevonden met de gemeenten die 
van de eerste trede naar de tweede trede zijn afgeschaald op de IBT-interventieladder. Wij willen 
graag horen wat voor acties er uitstaan bij de gemeenten die op de tweede trede zijn gebleven ( te 
weten: Bunnik, Nieuwegein en Utrechtste Heuvelrug)  
In uw vraag spreekt u van bestuurlijke gesprekken met gemeente in geval van verandering van trede 
één naar trede twee. Wellicht doelt u op de passages in de voortgangsrapportage waarin vermeld 
wordt dat er ambtelijke gesprekken zijn gevoerd bij opschaling van gemeenten van trede één naar 
trede twee. Graag verduidelijk ik de werking van de IBT-interventieladder die wij hanteren bij de 
beoordeling van de gemeenten de IBT-interventieladder (zie interventieladder IBT). Bij ons toezicht 
op de huisvesting vergunninghouders passen wij trede twee (oranje) van deze IBT-ladder toe in geval 
gemeenten nog niet hun gehele taakstelling hebben behaald en/of niet geheel hun achterstand in de 
huisvesting vergunninghouders hebben ingehaald. Trede twee betekent dat wij gemeenten 
intensiever gaan monitoren. Afhankelijk van de omvang van de achterstand kan dit aan de hand van 
COA-cijfers zijn of ook gecombineerd worden met ambtelijke gesprekken met de gemeenten en COA. 
Indien gedurende deze monitoring blijkt dat de taakstelling geheel wordt gehaald en er geen of zeer 
minimale achterstand bestaat in het huisvesten van vergunninghouders, schalen wij deze gemeenten 
af naar trede één.  
Indien de taakstelling niet wordt gehaald en de achterstanden groeien, schalen wij deze gemeente 
op naar trede drie. Deze opschaling betekent dat er bestuurlijk overleg gaat plaatsvinden en 
afspraken worden gemaakt over verbeteracties. In dit traject wordt de voortgang in de afgesproken 
verbeteringen intensiever gevolgd.  
 
Als antwoord op het tweede deel van de vraag: de gemeenten die op trede twee zijn gebleven zijn 
door ons gemonitord. Het betreft hier allen gemeenten die hun taakstelling geheel hebben behaald, 
en daarnaast nog wel een achterstand hebben in het huisvesten van vergunninghouders. Dit geldt 
naast de door u genoemde gemeenten ook voor Woudenberg en De Bilt.  
Met de gemeente Nieuwegein hebben wij, samen met COA, meerdere malen ambtelijk contact 
gehad. In de periode 2019-1 heeft de gemeente de oorspronkelijke huisvestingstaakstelling geheel 
gerealiseerd, maar staat nog wel een achterstand van te huisvesten vergunninghouders open. Voor 
Nieuwegein geldt dus ook dat deze gemeente om die reden op trede twee van de interventieladder 
is gehouden.  
Vanwege de inhaalslag in de vorige periode hebben wij met de gemeenten Bunnik, De Bilt en 
Woudenberg geen extra ambtelijk overleg gevoerd, maar zijn wij de gemeenten blijven monitoren 
aan de hand van de COA-cijfers.  
We hebben dit jaar meerdere ambtelijke monitoringsgesprekken gevoerd met de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug over het huisvestingsbeleid van vergunninghouders. Daarbij speelt ook dat 
meerdere realisaties van de huisvesting bij deze gemeente in de wacht staan in verband met het 
verduurzamen van de op te leveren woningen. Na afronding van die verduurzaming, worden deze 
woningen toegewezen aan vergunninghouders. Ook met deze gemeente blijven we samen met COA 
de huisvesting monitoren. 
 
Fvd: De vraag die de Forum fractie heeft of er inzicht kan worden gegeven wat het toewijzen van 
woningen aan statushouders wat de gevolgen zijn voor de andere mensen op de wachtlijst. Wat is 
het gevolg voor mensen die op een sociale huurwoning wachten en geen statushouder zijn. Loopt de 
wachttijd op? Met hoeveel maanden loopt die wachttijd op? 
In de afgelopen jaren schommelden de wachttijden in de sociale huursector rond de 9 jaar. De 
vergunninghouders maken deel uit van de groep die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. We 
beschikken niet over alle cijfers van de corporaties in de provincie Utrecht. Om een beeld te geven: 
uit de monitor van de corporaties van de RWU (regio Utrecht) komt naar voren dat er in 2018 in 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/295570/ibt_interventieladder_bij_indeplaatsstelling.pdf


totaal 7.431 in de sociale sector zijn verhuurd. Hiervan zijn 623 woningen verhuurd aan 
vergunninghouders.  
Na 2016 is het aantal gehuisveste vergunninghouders afgenomen. De wachttijden in de sociale 
huursector zijn in diezelfde periode niet afgenomen. Oorzaken hiervan zijn o.a. de gezinsverdunning, 
de beperkte doorstroming, extramuralisering, achterblijven van de nieuwbouw in de sociale 
huursector.  
 
 


