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ONDERWERP Beoordeling taakstelling huisvesting 
vergunninghouders 1 e helft 2017 

Geacht college, 

In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordelen wij de prestaties van gemeenten met betrekking tot het 
huisvesten van vergunninghouders. Hierbij stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de taakstelling 
voor het huisvesten van vergunninghouders door uw gemeente (artikel 28 Huisvestingswet 2014). De 
halfjaarlijkse taakstelling wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) aan gemeenten opgelegd en 
beschrijft het aantal vergunninghouders dat een gemeente binnen een half jaar dient te huisvesten. 

Interbestuurlijk toezicht 
Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen het Rijk, IPO en VNG is 
afgesproken. 

De interventieladder • 1. signaleren (vaststellen dat vermoedelijk sprake is van taakverwaariozing) 

2. informatie opvragen en valideren (vaststellen dat dat inderdaad het geval Is, 

en wat de oorzaak is 

actief toezicht: afspraken over acties, termijnen en vervolg (afspraken met 

de gemeente maken met het doel alsnog de taak naar behoren uit te 

voeren) 

4. vooraankondiging van juridische interventie, waarschuwing (bij onvoldoende 

voortgang de gemeente aanzeggen dat het instrument zal worden 

toegepast, openbaar publiceren van deze aanzegging) 

besluit tot indeplaatsstelling met laatste termijn om alsnog zelf te voorzien 

(de gemeente alsnog in de gelegenheid stellen om de medebewindstaak 

naar behoren uit te voeren) 

6. sanctie uitvoeren (daadwerkelijk uitvoeren van de indeplaatsstelling, de taak 

uitvoeren in naam van en voor rekening van de gemeente) 
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Bevindingen 
Voor onze IBT-beoordeling 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 halfjaar realiseert en dat, 
indien deze behaald is, een eventuele achterstand wordt weggewerkt. 

Stand van zaken 1 januari 2017 9 vergunninghouders achterstand 

2017-01: 
Taakstelling 1 e helft 2017 10 vergunninghouders 
Taakstelling 1 e helft 2017 gerealiseerd 18 vergunninghouders 

Realisatie taakstelling 1 e helft 2017 180% 

Stand van zaken 1 juli 2017 1 vergunninghouder achterstand 

Wij hebben bij uw gemeente ook al gekeken naar de resultaten over de 2 e helft van 2017: 

Taakstelling 2 e helft 2017 8 vergunninghouders 
Taakstellingsachterstand over eerdere periode(n) 1 vergunninghouders 

Taakstelling 2 e helft 2017, inclusief achterstand 9 vergunninghouders 

Taakstelling gerealiseerd 1 september 2017 9 vergunninghouders 

Conclusies 
Wij constateren dat u de taakstelling over de 1 e helft van 2017 heeft gerealiseerd, u heeft zelfs meer 
gerealiseerd (180%). Uw gemeente had hiermee op de peildatum van 1 juli 2017 nog slechts 1 
vergunninghouder achterstand op de taakstelling. Per 1 september 2017 heeft uw gemeente echter de 
taakstelling over de 2 e helft van 2017 inclusief achterstanden over eerdere taakstellingsperioden gerealiseerd. 
Wij complimenteren u met dit uitstekende resultaat. 

Wij schalen uw gemeente om deze reden af van trede 2 naar trede 1 op de interventieladder. 

Tot slot 
Naast toezicht op huisvesting vergunninghouders, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen 
omgevingsrecht, informatie- en archieftoezicht en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door 
wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. 

Wij geven u in overweging om in het kader van horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw 
gemeenteraad te sturen. 

Per september 2017 publiceren wij de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. 
Zie daan/oor www.provincie-utrecht.nl/interbestuuriiiktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen. 

'P. van den Berg 
tefeuillehouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 


