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Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2018 (tweede helft) – 2019 (eerste helft) 
Oktober 2019 
 
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 een 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 2018: 
De vorige voortgangsrapportage (eind 2018) gaf een doorkijk in de realisatie taakstelling 
vergunninghouders van de tweede helft 2018 tot aan 1 januari 2019. Voor de volledigheid geven we 
hierbij de cijfers over de gehele taakstellingsperiode tweede helft 2018. 
De taakstelling in deze periode was provinciebreed oorspronkelijk 826 vergunninghouders. Wegens 
de fusie van de gemeente Vianen met de gemeenten Zederik en Leerdam tot de gemeente 
Vijfheerenlanden, was deze taakstelling verhoogd tot 849 vergunninghouders. De Utrechtse 
gemeenten hadden daarnaast nog een kleine achterstand uit eerdere taakstellingsperioden (20 
vergunninghouders). Het totaal aantal te huisvesten vergunninghouders kwam hiermee uit op 869.  
 
De Utrechtse gemeenten hebben over de tweede helft van 2018 in totaal 825 vergunninghouders 
gehuisvest. Er was daardoor een achterstand van 44 vergunninghouders op de taakstelling ontstaan.  
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Over deze periode zijn in het kader van de IBT-beoordelingen ambtelijke contacten geweest met de 
gemeenten IJsselstein, Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein.  
  
Eerste helft 2019: 
De provinciebrede taakstelling voor de eerste helft van 2019 was 464 vergunninghouders. Deze 
taakstelling lag dus aanzienlijk lager dan die over de tweede helft van 2018. Vanwege de 
taakstellingsachterstand van 44 vergunninghouders die in de tweede helft van 2018 was ontstaan, 
moesten de Utrechtse gemeenten in de eerste helft van 2019 in totaal 508 vergunninghouders 
huisvesten. 
 
In totaal zijn in de eerste helft van 2019 door de Utrechtse gemeenten 440 vergunninghouders 
gehuisvest. In deze periode is er dus een achterstand van 68 vergunninghouders provinciebreed 
ontstaan. Echter waren sommige vergunninghouders, die in de twee weken voor 1 juli werden 
gehuisvest, niet op tijd geregistreerd zodat zij niet meetelden met het formele ijkmoment van 1 juli. 
Daarnaast hebben meerdere gemeenten in de maand juli een inhaalslag gemaakt. Deze zaken 
hebben wij meegenomen in het beoordelen van het behalen van de huisvestingstaakstelling 
vergunninghouders door de gemeenten, zodat de beoordelingen meer recht deden aan de geleverde 
prestaties van de gemeenten bij deze huisvestingstaak. 
 
De taakstellingsperiode van de eerste helft van 2019 is de eerste taakstellingsperiode zonder 
gemeenten in trede drie van de IBT-interventieladder. Vijf gemeenten, respectievelijk Baarn, De 
Ronde Venen, Leusden, Oudewater en Wijk bij Duurstede, zijn afgeschaald van trede twee naar trede 
één op de interventieladder. Vier gemeenten, respectievelijk Amersfoort, Montfoort, Stichtse Vecht 
en Vijfheerenlanden, zijn opgeschaald van trede één naar trede twee op de interventieladder. Over 
deze periode zijn in het kader van de IBT-beoordelingen ambtelijke contacten geweest met de 
gemeenten Bunschoten, Amersfoort, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Vijfheerenlanden. 
 
 

Periode Provinciale taakstelling Provinciale taakstelling plus achterstand Gerealiseerd provinciebreed 

    

2018-2 849 869 825 

2019-1 464 508 440 

 
Gemeentelijke taakstellingsrealisatie huisvesting vergunninghouders, 2018-II en 2019-I. De treden 
van de IBT-interventieladder zijn weergegeven als zijnde: trede 1 (groen), trede 2 (oranje), trede 3 
(rood). 
 

Gemeenten Trede 2018-II Trede 2019-I 

Amersfoort 1 2 

Baarn 2 1 

Bunnik 2 2 

Bunschoten 1 1 

De Bilt 2 2 

De Ronde Venen 2 1 

Eemnes 1 1 

Houten 1 1 

IJsselstein 3 2 

Leusden 2 1 

Lopik 1 1 

Montfoort 1 2 
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Nieuwegein 2 2 

Oudewater 2 1 

Renswoude 1 1 

Rhenen 1 1 

Soest 1 1 

Stichtse Vecht 1 2 

Utrecht 1 1 

Utrechtse Heuvelrug 2 2 

Veenendaal 1 1 

Vijfheerenlanden 1 2 

Wijk bij Duurstede 2 1 

Woerden 1 1 

Woudenberg 2 2 

Zeist 1 1 

 
 
2018-2 (ijkdatum 1januari-2019) 
Van de 26 Utrechtse gemeenten staan 15 gemeenten op trede één van de interventieladder, 10 
gemeenten op trede twee en 1 gemeente op trede drie.  
 
2019-1 (ijkdatum 1 juli 2019) 
Van de 26 Utrechtse gemeenten staan 16 gemeenten op trede één van de interventieladder, 10 
gemeenten op trede twee en 0 gemeenten op trede drie.  
 
Doorkijk tweede helft 2019 en taakstelling eerste helft 2020. 
Voor de tweede helft van 2019 is de provinciebrede taakstelling 464 vergunninghouders. Deze is dus 
gelijk aan de taakstelling over de eerste helft van 2019. Inclusief de achterstand over de eerste helft 
van 2019 komt de taakstelling uit op 532 vergunninghouders.  
 
Tot 1 september 2019 hebben de Utrechtse gemeenten 165 vergunninghouders gehuisvest. Voor de 
komende vier maanden moeten provinciebreed, inclusief achterstand nog 367 vergunninghouders 
gehuisvest worden.  
Ook in deze periode worden in het kader van de beoordelingen ambtelijke gesprekken gevoerd met 
gemeenten die de taakstellingen en het inhalen van de huisvestingsachterstanden niet lijken te 
halen.  
 


