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Stichtse Vecht aan gemeenteraad 
 
Geachte griffier, 
 
Hierbij stuur ik u een afschrift van de toezichtbrief die Gedeputeerde Staten op 23 september jl. aan 
het college van BenW hebben gestuurd met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders 
over de eerste helft van 2022. 
Wilt u deze brief aan uw gemeenteraad ter kennisgeving doorgeleiden naar de raad? 
 
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van dit bericht.  
 
Alvast bedankt voor uw moeite. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw.Marijn Kuipers 

Interbestuurlijk Toezichthouder Huisvesting Vergunninghouders 

Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning 
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Geacht college, 
 
In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordelen wij de prestaties van uw gemeente op het gebied van het 
huisvesten van vergunninghouders. Wij toetsen of uw gemeente voldoet aan de door het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In deze taakstelling is vermeld hoeveel vergunninghouders 
uw gemeente binnen een half jaar gehuisvest dient te hebben. 
 
Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is 
afgesproken. Meer informatie over de toepassing van de interventieladder bij de huisvesting van 
vergunninghouders is te vinden in de bijlage van deze brief en op de website van de provincie Utrecht.  

Bevindingen en beoordeling 
Bij 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 afgelopen half jaar realiseert en dat, als 
deze behaald is, een eventuele achterstand wordt weggewerkt. 
 
Deze toezichtbrief heeft betrekking op de huisvesting van vergunninghouders in de afgelopen 
taakstellingsperiode (2022-1) en informeert u over de nieuwe taakstelling voor de tweede helft van 2022 (2022-2). 
Voor uw gemeente zijn de cijfers als volgt: 
 

2022-1 

Stand van zaken 1 januari 2022 57 vergunninghouders achterstand 
Taakstelling 2022-1 37 vergunninghouders 

Herverdeling Utrechtse Heuvelrug 1 vergunninghouder 
Totaalopgave: Taakstelling 2022-1 incl. herverdeling 
UH + achterstand zoals gemeten op 1 januari 2022  

95 vergunninghouders 
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Taakstelling 2022-1 gerealiseerd 63 vergunninghouders 
Realisatie taakstelling 2022-1 in percentage 166% 
Realisatie totaalopgave 2022-1 in percentage 66% 
Stand van zaken 1 juli 2022 32 vergunninghouders achterstand 

 
In verband met de achterblijvende huisvesting van vergunninghouders in uw gemeente in de tweede helft van 
2021, schaalden wij u begin dit jaar op naar actief toezicht (trede 3) van de interventieladder en verzochten wij u 
dringend om maatregelen te nemen om de grote huisvestingsachterstand die was ontstaan weg te werken. 
Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de eerste helft van 2022 (2022-1) in ruime mate heeft 
gerealiseerd (166%). Verder is er ook een begin gemaakt met het inlopen van de eerder opgelopen 
huisvestingsachterstand (57 vergunninghouders). Echter, door deze grote achterstand heeft uw gemeente de 
totaalopgave, zoals afgesproken in de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) van 18 november 2021 
niet volledig gerealiseerd (66%).  
 
Vanuit het actief toezicht is er de afgelopen periode ambtelijk contact geweest over de voortgang van de 
huisvesting van vergunninghouders en de mogelijkheden die er zijn of gezocht worden om deze te versnellen. Op 
12 april jl. heeft ook een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de uitvoering van het door u aangeleverde 
verbeterplan. Wij zien zeker een verbetering van de huisvesting vergunninghouders ten opzichte van de 
voorgaande taakstellingsperiode. Toch blijft de achterstand dermate groot dat extra maatregelen nodig blijven om 
deze achterstand versneld in te halen en ook toekomstige taakstellingsverhogingen het hoofd te kunnen bieden. 
Wij blijven dan ook, gezien de urgentie van het asiel- en huisvestingsvraagstuk, aandringen om extra in te blijven 
zetten op versnelling van huisvesting vergunninghouders.    
 
In mijn bestuurlijk contact met uw portefeuillehouder statushouders is aangegeven dat uw college alsnog akkoord 
gaat met het extra huisvesten van 3 vergunningshouders in het kader van de herverdeling vergunninghouders 
Utrechtse Heuvelrug. Hiermee hebben we bij deze toetsingsronde al rekening gehouden.  
Gezien het behalen van de taaktelling en het deels inlopen van de huisvestingsachterstand, schalen we uw 
gemeente af van trede 3 (actief toezicht) naar trede 2 van de interventieladder. Gezien de hoogte van de 
huisvestingsachterstand, blijven we uw gemeente intensiever ambtelijk monitoren. In geval wij zien dat de 
huisvesting in de komende maanden stagneert, zullen wij ook bestuurlijk overleg met u voeren. Indien bij het 
volgende ijkpunt de achterstand gelijk is of groter dan de taakstelling, wordt uw gemeente weer opgeschaald naar 
trede 3 van de interventieladder. In dat geval zal uw gemeente wederom bestuurlijk worden gemonitord.  

Taakstelling 2022-2 
Voor de huidige taakstellingsperiode (2022-2) geldt voor uw gemeente het volgende: 
 

Taakstelling 2022-2 50 vergunninghouders 
Stand van zaken 1 juli 2022 32 vergunninghouders achterstand 
Totaalopgave: taakstelling 2022-2 + achterstand zoals 
gemeten op 1 juli 2022 

82 vergunninghouders 

 
Het afgelopen jaar is het vraagstuk van asielopvang en de huisvesting van vergunninghouders nog acuter  
geworden en de oproep vanuit het Rijk om oplossingen hiervoor te vinden, nog dringender. De totaalopgave voor 
het huisvesten van vergunninghouders in deze tweede helft van het jaar is voor uw gemeente 82 
vergunninghouders en daarmee ook weer een grote opgave. Daarnaast diende u voor de versnellingsopdracht, 
gecoördineerd door de Veiligheidsregio Utrecht en nodig om de doorstroming van vergunninghouders vanuit de 
asielzoekerscentra naar permanente huisvesting te verbeteren, afgelopen zomer 66 vergunninghouders versneld te 
huisvesten.  
 
 Naar verwachting zullen de eerstvolgende taakstellingen voor de huisvesting van vergunninghouders hoog blijven. 
Daarbij is vanuit het Rijk ook aangegeven dat de in het voorjaar vastgestelde landelijke taakstelling 2022-2 (in 
totaal 13.500) in de praktijk te laag is. Dit betekent dat de taakstelling 2023-1 naar verwachting fors hoger zal zijn, 
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INTERBESTUURLIJK TOEZICHT HUISVESTING 
VERGUNNINGHOUDERS 

Toelichting toepassing interventieladder
 

In deze bijlage wordt uitgelegd hoe provincie Utrecht de IBT-interventieladder gebruikt bij het toezicht op de 

huisvesting van vergunninghouders. Per taakstellingsperiode (peildata 1 januari en 1 juli) ontvangt de provincie, als 

toezichthouder, realisatiecijfers van het COA. De toezichtbeslissing wordt gebaseerd op het behalen van de 

totaalopgave (taakstelling + achterstand of - voorsprong). Per peildatum worden de realisatiecijfers van de 

gemeenten gecontroleerd en in een trede op de IBT interventieladder geschaald. De IBT-interventieladder heeft 

zes treden, waarvan trede 1 het laagst is en trede 6 het hoogst. Een uitgebreide toelichting van de interventieladder 

staat in het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2021-2024.  

 

Trede 1 ‘Signaleren’:  

De gemeente heeft een voorsprong op de huisvesting of heeft de voorgaande taakstelling gehaald. Er is ook geen 

achterstand op de huisvesting. Er vindt geen actieve monitoring via gesprekken plaats. Wij blijven de voortgang op 

de huisvesting volgen om te signaleren of er wel of geen sprake is van mogelijke taakverwaarlozing.  

 

Trede 2 ‘Informatie opvragen en valideren’:  

De gemeente heeft een achterstand op de huisvesting. Er wordt aanvullende informatie opgevraagd bij het COA en 

de gemeente zelf. De huisvestingscijfers worden dagelijks door de provincie gecontroleerd en er worden ambtelijk 

gesprekken gevoerd. Een deel van deze gesprekken wordt gevoerd in aanwezigheid van het COA en de 

woningcorporaties die in de gemeente actief zijn. Bij te weinig verbetering, wordt er ook bestuurlijk contact gelegd. 

 

Trede 3 ‘Actief toezicht’:  

De achterstand op de huisvesting is even hoog of hoger dan de voorgaande taakstelling (bijvoorbeeld achterstand 

1e helft 2022 =/> taakstelling 1e helft 2022). Er worden met de gemeente afspraken gemaakt en vastgelegd in een 

verbeterplan om de taakstelling te behalen en de achterstand in te lopen. Daarnaast vindt een bestuurlijk overleg 

plaats. De voortgang van de verbeteringen wordt gedurende een vooraf bepaalde periode actief gemonitord. 

 

Trede 4 ‘Vooraankondiging juridische interventie’:  

De achterstand op de huisvesting is voor de tweede opeenvolgende periode even hoog of hoger dan de 

voorgaande taakstelling. De bestuurlijke en ambtelijke monitoring wordt geïntensiveerd en de gemeente dient 

opnieuw een verbeterplan in om de achterstand op de huisvesting in te lopen.  

Het bestuursorgaan van de gemeente (de gemeenteraad) ontvangt een vooraankondiging van juridische 

interventie. Deze aanzegging wordt openbaar gepubliceerd.  

 

Trede 5: ‘Besluit tot indeplaatsstelling’:  

De achterstand op de huisvesting is voor een derde opeenvolgende periode even hoog of hoger dan de 

voorgaande taakstelling. De gemeente heeft met voorgaande afspraken geen substantiële verbetering laten zien in 

de uitvoering van de wettelijke taken. De toezichthouder neemt een besluit tot indeplaatsstelling, met daaraan 

gekoppeld een laatste termijn om daarbinnen alsnog de verbeteringen uit te voeren.  

 

Trede 6: ‘Sanctie uitvoeren’:  

De achterstand op de huisvesting is voor een vierde opeenvolgende periode even hoog of hoger dan de 

voorgaande taakstelling. De waarschuwingstermijn is verstreken en de verplichte verbeteringen zijn niet uitgevoerd. 

De indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Alle maatregelen die nodig zijn om de 

wettelijke taak uit te voeren, worden door de toezichthouder genomen, in naam van en voor rekening van de 

gemeente. 




