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onderwerp Afschrift toezichtbrief huisvesting

vergunninghouders, tweede helft 2019

Geachte raad,

Hierbij zenden wij u ter kennisgeving een afschrift van onze toezichtbrief die wij op 17 februari 2020 aan het 
college van BenW stuurden over de taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2019.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
namens hen,

ŕ

mr. W.M.A. (Willemijn) Hack MBA
Teamleider Bestuur, Europa en Interbestuurlijk toezicht
Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning
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UTRECHTřfüpì rlŵv, provincie ::

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
Postbus 100
3420 DC OUDEWATER

datum 17-2-2019 team BIN/IBT Huisvesting
vergunninghouders

82031DEF referentie R Bosch
DOORKIESNUMMER 06-40114843 
e mailadres roelinde bosch@províncie-Utrecht nl

geen onderwerp Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht,
huisvesting vergunninghouders, tweede 
helft 2019

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 moet huisvesten

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is 
afgesproken Deze interventieladder is te vinden op onze website www.provincie-utrecht.nl/werkwiize-ibt.

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 lopende halfjaar realiseert en dat, indien 
deze behaald ís, een eventuele achterstand wordt weggewerkt.
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Stand van zaken 1 juli 2019 9 vergunninghouder voorsprong

2019-07;
Taakstelling tweede helft 2019 4 vergunninghouders
Taakstelling tweede helft 2019 gerealiseerd 0 vergunninghouders

Realisatie taakstelling tweede helft 2019 00A

Stand van zaken 1 januari 2020 5 vergunninghouders voorsprong
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Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de tweede helft van 2019 niet heeft gerealiseerd. In de 
voorgaande periode heeft uw gemeente echter een ruime voorsprong opgebouwd, waardoor de taakstelling 
voor de tweede helft van 2019 alsnog is gerealiseerd Wij houden u hiermee op trede 1 van de 
interventieladder Dit is de laagste trede.

Taakstelling eerste helft 2020

Taakstelling eerste helft 2020 4 vergunninghouders
Taakstellingsvoorsprong over eerdere periode(n) 5 vergunninghouders

Taakstelling eerste helft 2020, inclusief voorsprong 1 vergunninghouder voorsprong

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente over de eerste helft van 2020 is 4 vergunninghouders Dit betekent 
dat u de taakstelling voor de komende periode al behaald heeft (taakstelling eerste helft 2020 minus 
voorsprong)

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

Een afschrift van deze brief sturen wij naar uw gemeenteraad

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie- 
utrecht.nl/interbestuurliiktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
n nen^ hen

ir.
Gedėputť 
Hart yan

(Rob) van Muilekon
rde Binnenslēāéīíjke Ontwikkeling, Wonen, 

ļe Heuvelrug, Cultuur en Gezonde Leefomgeving
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