
 

 

Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 

2019 (tweede helft) – 2020 (eerste helft) 

 

Inleiding 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Het Rijk legt aan de gemeenten per half jaar een taakstelling op voor het huisvesten van 

vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Na het verkrijgen van een vergunning, 

dienen deze vergunninghouders binnen 12 weken een woning te krijgen binnen de gemeente 

waaraan zij door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gekoppeld zijn. De gemeenten zijn 

verantwoordelijk om te voldoen aan deze taakstelling. Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk 

toezicht (IBT) op het realiseren van de taakstelling door gemeenten. Bij het uitvoeren van het 

toezicht wordt de IBT-interventieladder gehanteerd die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is 

afgesproken (zie ook: www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt). 

Interbestuurlijk toezicht en voortgangsrapportage 

Sinds september 2017 worden de beoordelingen op de IBT-kaart op de provinciale website 

gepubliceerd (via: www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). Deze kaart bevat informatie 

over de beoordelingen op het gebied van de beleidsvelden van IBT, waaronder huisvesting 

vergunninghouders. De toezichtbrieven die na de halfjaarlijkse IBT-beoordeling naar de colleges van 

BenW in de provincie Utrecht worden gestuurd, worden daarna ook op de IBT-kaart gepubliceerd. 

Op deze kaart kunt u in één oogopslag zien hoe de gemeenten presteren op de domeinen die binnen 

het IBT door de provincie worden gecontroleerd. Naast de meest actuele beoordelingen, vindt u op 

de website ook de beoordelingen van de voorgaande taakstellingsperioden. Per gemeente zijn 

daarnaast de gemeentebrieven gepubliceerd waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de beoordeling 

van de realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders. 

 

Resultaten – provinciebrede taakstellingsrealisatie 

Tweede helft van 2019 

In de tweede helft van 2019 bedroeg de taakstelling voor de provincie Utrecht 464 

vergunninghouders. Daarnaast was er nog een opgebouwde achterstand van 68 vergunninghouders 

uit voorgaande taakstellingsperioden. De totale taakstelling bedroeg daarom 532 

vergunninghouders.  

De Utrechtse gemeenten hebben over de tweede helft van 2019 in totaal 469 vergunninghouders 

gehuisvest. De provinciebrede achterstand op de taakstelling is met 5 vergunninghouders verkleind 

en bedraagt nu nog 63. 



De gemeenten Montfoort,  Utrechtse Heuvelrug en  Woudenberg zijn (in vergelijking met 

taakstellingsperiode 2019-1) afgeschaald van trede 2 naar trede 1 op de IBT-interventieladder. De 

gemeenten Bunschoten, Rhenen, Utrecht en Wijk bij Duurstede zijn opgeschaald van trede 1 naar 

trede 2. Er staan net als bij de voorgaande taakstellingsperiode geen gemeenten op trede 3 of hoger.  

Over deze periode zijn in het kader van de IBT-beoordelingen ambtelijke contacten geweest met de 

gemeenten Amersfoort, IJsselstein en Stichtse Vecht ter bespreking van de voortgang van de 

huisvesting, ook in relatie tot de krappe woningmarkt. 

Eerste helft van 2020 

Voor de eerste helft van 2020 bedroeg de taakstelling 429 vergunninghouders. Samen met de 

achterstand van 63 vergunninghouders uit voorgaande periode, moesten er totaal 492 

vergunninghouders in de Utrechtse gemeenten gehuisvest worden.  

De Utrechtse gemeenten hebben in de eerste helft van 2020 in totaal 322 vergunninghouders 

gehuisvest. Dit betekent dat de reeds bestaande achterstand is opgelopen tot 170 

vergunninghouders.  

De gemeenten Baarn, Houten en Veenendaal zijn opgeschaald van trede 1 naar trede 2 van de IBT-

interventieladder. De gemeente Bunnik is opgeschaald van trede 2 naar trede 3 op de 

interventieladder.  

In deze taakstellingsperiode zijn geen gemeenten verder afgeschaald naar een lagere trede op de 

IBT-interventieladder.  

Effecten Corona 

De Coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving en daarmee voor gemeenten ook op 

het huisvesten van vergunninghouders. We zien dat in de periode vanaf maart 2020 verschillende 

gemeenten de opgelegde huisvestingstaakstelling niet realiseren en de achterstand in de huisvesting 

provinciebreed groeit. De belangrijkste reden is dat Vluchtelingenwerk geen vrijwilligers meer kon 

inzetten om vergunninghouders te begeleiden bij de huisvesting. Een aantal gemeenten ging hier 

inventief mee om en zette bijvoorbeeld eigen medewerkers in bij verhuizingen om de huisvestingen 

toch door te kunnen laten gaan. Andere gemeenten lukte het minder goed om te blijven huisvesten. 

Ook konden gezinsherenigingen niet doorgaan omdat ambassades in het buitenland gesloten waren 

en er geen vluchten naar Nederland kwamen. Nadat in juni en juli de maatregelen tijdelijk werden 

versoepeld, is in die periode wel een toename in het aantal gehuisveste vergunninghouders te zien.   

Omdat hier echter sprake is van onvoorziene omstandigheden, waar gemeenten niet op konden 

anticiperen, is voor de taakstellingsperiode 2020-1 besloten 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 blijft wel staan en de achterstand op de huisvesting wordt niet kwijtgescholden.  

Periode Provinciale Taakstelling Provinciale taakstelling 
plus achterstand 

Gerealiseerd provinciebreed 

    

2019-2 464 532 469 

2020-1 429 492 322 

 



Gemeentelijke taakstellingsrealisatie huisvesting vergunninghouders, 2019-2 en 2020-1. De treden 

van de IBT-interventieladder zijn weergegeven als zijnde: trede 1 (groen), trede 2 (oranje), trede 3 

(rood). 

Gemeente Trede 2019-2 Trede 2020-1 

Amersfoort Trede 2 Trede 2 

Baarn Trede 1 Trede 2 

Bunnik Trede 2 Trede 3 

Bunschoten Trede 2 Trede 2 

De Bilt Trede 2 Trede 2 

De Ronde Venen Trede 1 Trede 1 

Eemnes Trede 1 Trede 1 

Houten Trede 1 Trede 2 

IJsselstein Trede 2 Trede 2 

Leusden Trede 1 Trede 1 

Lopik Trede 1 Trede 1 

Montfoort Trede 1 Trede 1 

Nieuwegein Trede 2 Trede 2 

Oudewater Trede 1 Trede 1 

Renswoude Trede 1 Trede 2 

Rhenen Trede 2 Trede 2 

Soest Trede 1 Trede 1 

Stichtse Vecht Trede 2 Trede 2 

Utrecht Trede 2 Trede 2 

Utrechtse Heuvelrug Trede 1 Trede 1 

Veenendaal Trede 1 Trede 2 

Vijfheerenlanden Trede 2 Trede 2 

Wijk bij Duurstede Trede 2 Trede 2 

Woerden Trede 1 Trede 1 

Woudenberg Trede 1 Trede 1 

Zeist Trede 1 Trede 1 

 

2019-2 (ijkdatum 1 januari 2020) 

Van de 26 Utrechtse gemeenten staan 15 gemeenten op trede één van de interventieladder. Verder 

staan 11 gemeenten op trede twee van de interventieladder. Er staan geen gemeenten op trede drie.  

2020-1 (ijkdatum 1 juli 2020)  

Van de 26 Utrechtse gemeenten staan 11 gemeenten op trede één van de interventieladder. Verder 

staan 14 gemeenten op trede twee van de interventieladder en 1 gemeente op trede drie.  

Doorkijk tweede helft 2020 

Voor de tweede helft van 2020 (per 1 juli) bedraagt de provinciebrede taakstelling 505 

vergunninghouders. Inclusief de achterstand komt het totaal te huisvesten vergunninghouders op 

675. Dit is een hogere taakstelling dan de voorgaande periode.  

Tot 1 september 2020 hebben de Utrechtse gemeenten 171 vergunninghouders gehuisvest. Ondanks 

dat we voor deze taakstellingsperiode geen stappen toepassen die horen bij het opschalen op de IBT-

interventieladder, worden er ambtelijke gesprekken gevoerd met gemeenten die de taakstellingen 

niet hebben gehaald en waarbij de achterstand op de huisvesting verder oploopt. 


