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Beoordeling taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft
2019
Inleiding
In het kader van interbestuurlijk toezicht, zoals verwoord in de Huisvestingswet 2014
(artikel 28 ), beoordeelt de provincie Utrecht de prestaties van gemeenten bij de
realisatie van de taakstelling huisvesten vergunning houders en zij meldt de uitkomst
daarvan schriftelijk aan de gemeente.
Samenvatting
De provincie Utrecht constateert dat de gemeente Woudenberg de taakstelling over de
eerste helft van 2019 niet heeft gerealiseerd (3 vergunninghouders achterstand).
De taakstelling en het gerealiseerde zijn in de tabel hieronder weergegeven .
3 vergunninghouders achterstand
Stand van zaken 1 juli 2019
2019 -02:
5 vergunninghouders
Taakstelling tweede helft2019
9 vergunninghouders
Taakstelling tweede helft 2019 gerealiseerd
180 %
Realisatie taakstelling tweede helft 2019
1 vergunninghouder voorsprong
Stand van zaken 1 januari 2020
In de tweede helft van 2019 had de gemeente Woudenberg een taakstelling van 5
vergunninghouders. Er zijn 9 vergunninghouders geplaatst in de tweede helft van 2019.
Hiermee is de eerdere achterstand ingelopen en is er een voorsprong van 1
vergunninghouder ontstaan

