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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het 
College van GS, gesteld door de heer 0. Suna van de 
PvdA betreffende "oproep van COA over tekort aan opvang 
van asielzoekers" (d.d. 30-12-2020) 

Geachte heer Suna, 

Toelichting: 
Naar aanleiding van onze laatste voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders en vanwege 
berichtgeving door COA en in de landelijke media over de opvang van asielzoekers en huisvesting van 
statushouders (vergunninghouders), heeft u ons hierover schriftelijke vragen gesteld. Hieronder voorzien wij u 
van antwoord. 

1. Bent u met de PvdA eens, dat provincie Utrecht een verantwoordelijkheid heeft om meer asielzoekers 
op te vangen? 

Antwoord: 
De Utrechtse gemeenten en het COA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvang van 
asielzoekers in de asielzoekerscentra. Formeel heeft de provinciale organisatie geen rol bij de opvang 
van asielzoekers. De commissaris van de Koning heeft vanuit zijn Rijkstaak op verzoek van het Rijk de 
Provinciale Regietafel Migratie & Integratie (PRT) gerevitaliseerd. Hier worden opgaven rond 
asielopvang en huisvesting van statushouders met de Utrechtse gemeenten besproken. Gemeenten 
zijn vervolgens verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers die een verblijfsvergunning 
hebben gekregen. De provincie houdt toezicht op de huisvesting van vergunninghouders. 

2. Op welke wijze heeft het college met gemeenten, om ruimte te creëren voor opvang van asielzoekers? 

Antwoord: 
Hoewel de verantwoordelijkheid op dit dossier primair bij de Utrechtse gemeenten en het COA ligt, 
neemt de PRT (met als voorzitter de commissaris van de Koning vanuit zijn Rijkstaak) wel een 
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initiërende en faciliterende rol op zich. Binnen de PRT komen de Utrechtse burgemeesters en 
bestuurders op de portefeuille Wonen regelmatig samen om het onderwerp Asielopvang te bespreken. 
Hierbij is het doel om gemeenten een platform te bieden om gezamenlijk oplossingen te vinden bij de 
opgaven rondom dit onderwerp. Uit die PRT is een kopgroep opgericht, waarin naast de commissaris 
van de Koning en de gedeputeerde Wonen en IBT huisvesting een bestuurlijke vertegenwoordiging 
van de gemeenten Utrecht en Amersfoort zitting hebben. Deze Kopgroep PRT verstuurde eind 
november een brief naar alle Utrechtse gemeenten met hierin een uiteenzetting van de opgaven rond 
asielopvang en huisvesting van vergunninghouders en het verzoek te inventariseren welke potentiële 
locaties voor opvang en initiatieven voor huisvesting zij in beeld hebben en wat er nodig is om die 
huisvesting daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarbij wordt onderzocht of bestaande locaties tijdelijk 
meer opvang kunnen realiseren en of deze voor de middellange termijn geschikt zijn voor extra 
asielopvang. 
Via de PRT sturen wij samen met de Utrechtse gemeenten begin februari a.s. ook een brief naar de 
minister waarin we de onmogelijkheid aangeven van de opgave van de taakstelling voor de huisvesting 
van vergunninghouders. Hierin doen wij een oproep aan het Rijk om hulp te bieden bij de zeer 
complexe woonopgave: zowel maximale ruimte voor corporaties om woningen te realiseren 
(verhuurdersheffing afschaffen) als een financieel ondersteuningspakket voor de huisvesting van 
kwetsbare groepen, dat ruimer is dan het pakket dat eerder in 2020 door het Rijk beschikbaar is 
gesteld. 
Wij informeren u in de tweede helft van februari via een statenbrief over de achtergrond, de opgaven 
en de voortgang van de activiteiten van de PRT. 

3. Zijn er gesprekken tussen de provincie en COA over de actuele situatie? Zo ja, zijn er locaties in beeld 
voor crisisopvang en permanente opvang binnen onze provincie? 

Antwoord: 
De secretaris van de PRT heeft op regelmatige basis contact met het COA over deze kwestie. Vanuit 
de Kopgroep PRT is met de bij vraag 2 genoemde brief een inventarisatie van potentiële locaties voor 
asielopvang en huisvesting vergunninghouders bij alle Utrechtse gemeenten opgestart. Op dit moment 
is deze inventarisatie nog niet afgerond. 

4. COA geeft aan dat het niet kunnen huisvesten van statushouders een onderdeel is van het ontstaan 
van tekorten. Welke middelen kan de provincie inzetten om dit wel mogelijk te maken? 

Antwoord: 
In het toezicht Huisvesting Vergunninghouders maakt de provincie gebruik van de interventieladder. 
Zie ook: www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt. Wanneer gemeenten hun taken verwaarlozen en niet 
voldoende vergunninghouders huisvesten, wordt een monitoringsgesprek gestart en gaan we met de 
desbetreffende gemeente in gesprek om te kijken waar nu precies de knelpunten zitten en om te kijken 
naar mogelijke oplossingen. Dit is vanuit onze toezichtrol een middel om toe te werken naar het 
behalen van de taakstelling en het wegwerken van de huisvestingsachterstand. 
Daarbij realiseren wij ons terdege dat de groeiende krapte op de woningmarkt het voor gemeenten ook 
moeilijk maakt om alle kwetsbare groepen, waaronder vergunninghouders, te huisvesten. Dit wordt 
nog nijpender gezien de verdubbeling van de taakstelling voor de huisvesting van de 
vergunninghouders in heel 2021. Dat is de reden dat wij bij de toezichtgesprekken ons niet alleen 
richten op de taakstelling, maar ook nadrukkelijk vanuit het provinciale programma Versnelling 
Woningbouw met de gemeenten meedenken over huisvestingsmogelijkheden. 

5. Wat heeft de provincie Utrecht tot nu toe gedaan om de gemeenten die de taakstelling niet halen 
(inmiddels 15) om verantwoording af te leggen? Zijn er resultaten hiervan beschikbaar voor de Staten? 
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Antwoord: 
In de tweede helft van 2020 zijn wij aan de hand van de meest recente beoordelingen gestart met het 
voeren van monitoringsgesprekken met gemeenten die de taakstelling in grote mate niet halen en 
waarbij de achterstand in de huisvesting niet of amper wordt ingehaald. Bij die gesprekken kijken we 
vooral samen met de gemeenten en COA waar de belangrijkste knelpunten voor deze gemeenten 
liggen en denken mee over eventuele oplossingen. Bij gemeenten met een krappe woningmarkt en die 
mede daardoor de huisvestingstaakstelling niet halen, is tevens een collega van het programma 
Versnelling Woningbouw aanwezig (zie het antwoord bij vraag 4). De gesprekken met gemeenten over 
de voortgang van de huisvesting vergunninghouders worden in de eerste helft van 2021 (op afstand) 
geïntensiveerd. 
Via de volgende voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders zullen wij u rapporteren over de 
resultaten van deze trajecten met de gemeenten, en indien nodig informeren wij u ook tussentijds. 

6. Wordt de interventieladder adequaat ingezet bij indeplaatsstelling? Het lijkt erop dat gemeenten er 
makkelijk van af komen, graag een toelichting. 

Antwoord: 
Bij onze beoordelingen hanteren wij de I BT-interventieladder maar is daadwerkelijke indeplaatsstelling 
vooralsnog niet nodig gebleken. Door het uitbreken van de coronacrisis en als gevolg van de 
maatregelen daaromheen, hebben gemeenten moeite gehad vergunninghouders te huisvesten. Omdat 
er hier sprake was van onvoorziene omstandigheden werden gemeenten wel op een trede van de 
interventieladder geplaatst, maar hebben we daar vooralsnog geen consequenties (zoals het 
overleggen van verbeterplannen, voeren van bestuurlijke overleg als opmaat naar strakkere 
interventie) aan verbonden. Gezien deze omstandigheden was dit een passende invulling van onze 
toezichtstaak. Met gemeenten die extra moeite hadden met het huisvesten van vergunninghouders 
worden monitoringsgesprekken gevoerd. 
Gezien de verdubbeling van taakstelling over 2021, de financiële situatie van gemeenten, de 
groeiende krapte op de woningmarkt en de voortdurende coronacrisis, realiseren wij ons dat de 
complexiteit van dit vraagstuk toeneemt. 
Bij de huidige beoordelingsronde over het behalen van de taakstelling over de tweede helft van 2020 
hanteren wij de interventieladder passend toe. Daarbij voeren wij, gezien het voortduren van Covid-19 
en de toenemende druk op de woningmarkt, meer intensievere (online) monitoringsgesprekken met 
gemeenten. Omdat wij ons terdege realiseren hoe moeilijk het is voor gemeenten om de hoge 
taakstelling van huisvesting vergunninghouders te realiseren, richten we ons in die gesprekken ook op 
mogelijke oplossingen vanuit onze programma's en projecten zoals het programma Versnelling 
Woningbouw. 

7. Wordt er in de woningbouw opgave specifiek ook aandacht besteed aan de doelgroep van 
statushouders? Zo ja, hoe wordt er op toegezien dat de reguliere behoefte niet nog meer in het geding 
komt? 

Antwoord: 
Binnen het programma Versnelling Woningbouw richten we ons niet specifiek op één doelgroep, maar 
heeft het versterken van de 'onderkant' van de woningmarkt wel onze prioriteit. We zijn in nauw 
overleg met de woningbouwcorporaties om het sociale huursegment uit te breiden en binnen het 
programma zetten we ook sterk in om het concept van flexwoningen verder te concretiseren. 
De druk op de woningmarkt is zo hoog dat er woningen gebouwd moeten worden voor alle 
doelgroepen, waaronder ook voor vergunninghouders. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij de 
gemeenten. Ook is het, zoals u weet, onze ambitie dat er bij nieuwbouw de helft plaatsvindt in het 
sociale en middeldure segment. 

Ook op de Provinciale Regietafel wordt de woningbehoefte van andere doelgroepen overigens 
meegenomen als aandachtspunt. De Kopgroep PRT acht het van belang dat de huisvesting van 
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statushouders er niet toe leidt dat andere kwetsbare doelgroepen in de knel komen, en neemt dit mee 
in haar verdere overwegingen. 

8. Bent u het ook met de PvdA eens dat de behoefte voor sociale huurwoningen met deze constatering 
nog groter is dan gedacht? Zo ja, bent u bereid om projecten met sociale woningbouw voorrang te 
geven binnen onze provincie? Hiermee kan voorkomen worden dat de huisvesting van statushouders 
niet ten koste gaat van de reguliere woningzoekenden! 

Antwoord: 
De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Binnen het programma Versnelling Woningbouw 
richten we ons waar mogelijk op het concreet versterken van het sociale segment op de woningmarkt. 
Daarom zetten wij bij regionaal programmeren ook in op de ambitie dat van de toe te voegen woningen 
50% in het sociaal/middeldure segment wordt gerealiseerd. Ook door doorstroming naar het 
middeldure segment kan er ruimte ontstaan bij sociale woningbouw. Op dit moment geven wij de 
projecten waarin sociale woningbouw gerealiseerd wordt geen voorrang. De druk op de woningmarkt is 
zoals gezegd voor alle doelgroepen groot. Ook bij de ondersteuning van concrete 
woningbouwprojecten op gebiedsniveau richten wij ons op versterking van het sociale en middeldure 
segment. 
Zoals we bij vraag 2 stelden wat er echt nodig is bij dit complexe vraagstuk, is hulp van het Rijk: zowel 
maximale ruimte voor corporaties om woningen te realiseren (verhuurdersheffing afschaffen) als een 
financieel ondersteuningspakket voor de huisvesting van kwetsbare groepen, dat ruimer is dan het 
pakket dat eerder in 2020 door het Rijk beschikbaar is gesteld. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Knol-van Leeuwen 
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