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Geacht college,
In het kader van interbestuurlijk toezichtbeoordelen wij de prestaties van uw gemeente op het gebied van hethuisvesten van vergunninghouders. Wij toetsen ofuw gemeente voldoet aan de door het Ministerie van Justitieen Veiligheid opgelegde halfjaarlijkse taakstelling . In deze taakstelling is vermeld hoeveel vergunninghouders
uw gemeente binnen een half jaar moet huisvesten .
Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk , IPO en VNG isafgesproken . Deze interventieladder is te vinden op onze website www . provincie -utrecht.nl/werkwijze- ibt.
Bevindingen en beoordelingBij onze toetsing zijn de cijfers (peildata 1 januari en 1 juli) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)leidend .Wij gaan er daarbij vanuit dat u eerst de taakstelling van het lopende half jaar realiseert en dat, indiendeze behaald is , een eventuele achterstand wordtweggewerkt.

Stand van zaken 1 januari 2019 3 vergunninghouders achterstand
2019 -01:
Taakstelling eerste helft 2019Taakstelling eerste helft 2019 gerealiseerd 5 vergunninghouders5 vergunninghouders
Realisatie taakstelling eerste helft 2019 100 %
Stand van zaken 1 juli 2019 3 vergunninghouders achterstand
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Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de eerste helft van 2019 heeft gerealiseerd . U heeftdaarnaast nog een achterstand van 3 vergunninghouders . Daarom houden wij uw gemeente op trede twee vande interventieladder.Indien de achterstand de volgende taakstellingsperiode toch wordt ingelopen , overwegen wij uw gemeente bijhet eerstvolgende beoordelingsmoment (1 januari 2020 )weer af te schalen naar trede één . Dit is de laagstetrede.
Vervolg taakstelling

Taakstelling tweede helft 2019Taakstellingsachterstand over eerdere periode (n ) 5 vergunninghouders| 3 vergunninghouders
Taakstelling tweede helft 2019, plus achterstand 8 vergunninghouders

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente over de tweede helft van 2019 is 5 vergunninghouders. Dit betekentdat u in totaal 8 vergunninghouders moet huisvesten (taakstelling tweede helft 2019 plus achterstand ).
Tot slotNaast toezicht op huisvesting vergunninghouders , toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinenomgevingsrecht, informatie - en archiefbeheer en financiën . Vanwege een ander beoordelingsritme doorwettelijke bepalingen , ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven .
Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving naar uw gemeenteraad .
Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor www .provincieutrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk
Hoogachtend,Gedeputeerde Staten van Utrecht,namens hen ,

Ir . R .GA. Van MuilekomGedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling ,Wonen ,Cultuur en Gezonde


