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Voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2017 (tweede helft) – 2018 (eerste helft) 
Oktober 2018 
 
 
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 interventieladder gehanteerd (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.  
 
Resultaten – provinciebrede taakstellingsrealisatie 
Tweede helft 2017: 
De vorige voortgangsrapportage (eind 2017) gaf een doorkijk in de realisatie taakstelling 
vergunninghouders van de tweede helft 2017 tot aan 1 oktober. Voor de volledigheid geven we 
hierbij de cijfers over de gehele taakstellingsperiode tweede helft 2017. 
De taakstelling in deze periode was provinciebreed 749 vergunninghouders. Echter hadden de 
gemeenten nog een achterstand uit eerdere taakstellingsperioden (384 vergunninghouders). Het 
totaal aantal te huisvesten vergunninghouders kwam hiermee uit op 1133.  
 
De Utrechtse gemeenten hebben over de tweede helft van 2017 in totaal 1201 vergunninghouders 
gehuisvest. Dit is meer dan de taakstelling in deze periode. Zij hebben daarmee, provinciebreed 
gezien, de achterstanden uit de eerdere taakstellingsperioden ingelopen.  
 
Over deze periode zijn in het kader van de IBT-beoordelingen ambtelijke contacten geweest met de 
gemeenten Bunschoten, IJsselstein, Stichtse Vecht en bestuurlijke contacten met Utrecht.  
Ook zijn er contacten geweest samen met Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling (WBO) met de 
U10-gemeenten en de Foodvalley-gemeenten.  
 
Eerste helft 2018: 
De provinciebrede taakstelling voor de eerste helft van 2018 was 976 vergunninghouders. Deze 
taakstelling lag dus hoger dan die over de tweede helft van 2017. Provinciebreed is door de 
inhaalslag in de tweede helft van 2017 een lichte voorsprong ontstaan, waardoor de Utrechtse 
gemeenten in de eerste helft van 2018 in totaal 908 vergunninghouders moesten huisvesten. 
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In totaal zijn in de eerste helft van 2018 door de Utrechtse gemeenten 880 vergunninghouders 
gehuisvest. In deze periode is er dus weer een kleine achterstand van 28 vergunninghouders 
provinciebreed ontstaan. 
 
Ten opzichte van tweede helft van 2017 zijn de gemeente Bunschoten en IJsselstein op trede drie van 
de IBT-interventieladder (actief toezicht) blijven staan. Voor Bunschoten geldt echter dat zij in 
augustus 2018 bijna een volledige taakstelling hebben gehuisvest.  
Dit is ook in de toezichtbrief meegenomen. De prognose is dat zij hun taakstelling en achterstand in 
de tweede helft 2018 volledig weten weg te werken en dit zou betekenen dat zij dan op trede één 
van de interventieladder komen te staan.  
In het kader van de IBT-beoordelingen zijn er ambtelijke contacten met de gemeenten Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht en Wijk bij Duurstede. Bestuurlijke contact 
is er met de gemeente IJsselstein. 
Ook in deze periode zijn er contacten geweest samen met Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling 
(WBO) met de U10-gemeenten en de Foodvalley-gemeenten.  
 

Periode Provinciale taakstelling Provinciale taakstelling plus achterstand Gerealiseerd provinciebreed 

    

2017-2 749 1133 1201 

2018-1 976 908 880 

 
Gemeentelijke taakstellingsrealisatie huisvesting vergunninghouders, 2017-2 en 2018-1. 

 

Gemeenten 2017-2 Trede 2017-2 2018-1 Huidige trede

Amersfoort 0 1 3 1

Baarn 3 1 12 2

Bunnik 10 2 10 2

Bunschoten 21 3 23 3

De Bilt 17 1 6 1

De Ronde Venen 6 2 5 2

Eemnes 11 1 6 1

Houten 69 1 37 1

IJsselstein 22 3 26 3

Leusden 3 1 6 2

Lopik 4 1 5 1

Montfoort 2 1 2 1

Nieuwegein 61 1 23 1

Oudewater 0 1 5 2

Renswoude 1 1 1 1

Rhenen 9 1 3 1

Soest 4 1 4 1

Stichtse Vecht 12 2 5 2

Utrecht 87 3 23 2

Utrechtse Heuvelrug 16 2 7 2

Veenendaal 23 1 0 1

Vianen 9 2 6 2

Wijk bij Duurstede 6 2 11 2

Woerden 58 1 45 1

Woudenberg 2 1 1 1

Zeist 8 1 1 1
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2017-2 (ijkdatum 1-1-2018) 
Van de 26 Utrechtse gemeenten staan 17 gemeenten op trede één van de interventieladder, 6 
gemeenten op trede twee en 3 gemeenten op trede drie.  
 
2018-1 (ijkdatum 1 juli 2018) 
14 gemeenten staan per 1 juli 2018 op trede één van de interventieladder, 10 gemeenten op trede 
twee en 2 gemeenten op trede drie.  
 
Doorkijk tweede helft 2018 (t/m 1 oktober) en taakstelling eerste helft 2019. 
Voor de tweede helft van 2018 is de provinciebrede taakstelling 826 vergunninghouders. Dit is dus 
weer iets lager dan de taakstelling over de eerste helft van 2018. Inclusief de achterstand over de 
eerste helft van 2018 komt de taakstelling uit op 878 vergunninghouders.  
 
Tot 1 oktober 2018 hebben de Utrechtse gemeenten 359 vergunninghouders gehuisvest. Voor de 
komende drie maanden moet provinciebreed, inclusief achterstand nog 524 vergunninghouders 
gehuisvest worden. Halverwege de taakstellingsperiode tweede helft 2018 is dus minder dan de helft 
van de taakstelling gerealiseerd. Daarnaast moet ook nog een kleine achterstand ingelopen worden. 
Ook in deze periode worden in het kader van de beoordelingen gesprekken (ambtelijk en zonodig 
bestuurlijk) gevoerd met gemeenten die de taakstellingen niet lijken te halen.  
De cijfers voor de taakstelling eerste helft 2019 zijn inmiddels ook bekend. De taakstelling in deze 
periode gaat weer iets omlaag.  


