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Onderwerp Statenbrief: 
Voortgangsrapportage taakstelling huisvesting vergunninghouders 2019 (tweede helft) – 2020 (eerste helft) 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Essentie / samenvatting 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid 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. Jaarlijks 
informeren wij u over dit onderwerp. De informatie uit deze voortgangsrapportage sluit aan bij de 
toezichtgegevens die wij sinds 2017 voor alle toezichtdomeinen via de IBT-kaart op de provinciale website 
publiceren.  
Binnen de twee ijkmomenten (2019 tweede helft en 2020 eerste helft) zijn de gemeenten voor wat betreft het 
huisvesten van vergunninghouders als volgt beoordeeld: in de tweede helft van 2019 stonden van de 26 
gemeenten 15 gemeenten op trede één (de laagste) van de IBT-interventieladder, 11 gemeenten op trede twee. 
In de eerste helft van 2020 stonden van de 26 gemeenten 11 gemeenten op trede één, 14 gemeenten op trede 
twee en 1 gemeente op trede drie.  
Hoewel de taakstelling voor periode 2020 (eerste helft) lager was dan die van periode 2019 (tweede helft) zien 
we, door met name de effecten van Covid-19, een lichte verslechtering van de huisvesting. Vanwege deze 
onvoorziene omstandigheden hebben wij besloten om voor de taakstellingsperiode 2020-1 de realisatiecijfers van 
de gemeenten wel zoals voorheen te koppelen aan de interventieladder, maar voor deze periode niet de stappen 
toe te passen die horen bij opschaling op de IBT-interventieladder. Dit betekent dat we bij trede 3 (actief / 
verscherpt toezicht) nog geen zwaarder bestuurlijk interventietraject gaan opstarten. De taakstelling en 
achterstanden op de huisvesting blijven wel staan en monitoring van de voortgang wordt uitgevoerd.  
 
 
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. We hanteren daarbij de IBT-interventieladder voor het te volgen 
interventieproces, waarbij wij trede 1 toepassen in geval we constateren dat (vrijwel) geheel wordt voldaan aan de 
taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders, bij trede 2 we op basis van de cijfers bij de gemeenten 
(ambtelijk) verifiëren hoe de huisvesting wordt uitgevoerd bij een kleine achterstand en/of licht 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. Bij de behandeling van de 
vorige voortgangsrapportage in 2019 hebben we deze toezegging aan u herbevestigd.  

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


 

  

 

 
Via deze brief informeren wij u over de huisvesting vergunninghouders in de tweede helft van 2019 (1 juli t/m 31 
december) en de eerste helft van 2020 (1 januari t/m 31 juni). 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Deze voortgangsrapportage wordt op de provinciale website gepubliceerd: IBT-kaart Provincie Utrecht 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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