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R«y.nr.: 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

16 oktober 2018 TEAM BIN / IBT Huisvesting 
vergunninghouders 

REFERENTIE C. Menting 
DOORKIESNUMMER 030-2582506 
EMAILADRES chantal.menting@provincie-utrecht.nl 
ONDERWERP Afschrift toezichtbrief husvesting 

vergunninghouders, eerste helft 2018 

Geachte raad. 

Hierbij zenden wij u ter kennisgeving een afschrift van onze toezichtbrief die wij op 3 oktober 2018 aan het 
college van BenW stuurden over de taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2018. 

Hoogachtend 
gedeputeerde^faten van Utrecht, 

drs. C.P/Böni 
Conceounemager 
Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

Bestuurs- en Directieondersteuning 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 



P R O V I N C I E r. U T R E C H T 

Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leusden 
Postbus 150 
3830 AD LEUSDEN 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

3 oktober 2018 

81D9E7F7 

TEAM 

REFERENTIE 

DOORKIESNUMMER 

E-MAILADRES 

ONDERWERP 

BIN / IBT Huisvesting 
vergunninghouders 
C. Menting 
030-2582506 
chantal.menting@provincie-utrecht.nl 
Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, 
huisvesting vergunninghouders, eerste 
helft 2018 

Geacht college, 

ln het kader van interbestuurlijk toezicht beoordelen wij de prestaties van uw gemeente op het gebied van het 
u svesten v a n ^ u n n i n g h o ders. Wij toetsen of uw gemeente voldoet aan de door het Ministene van Jusöbe 

en Vei jhe id opgelegde halfjaariijkse taakstelling. In deze taakstelling is vermeld hoeveel vergunnmghouders 
uw gemeente binnen een halfjaar moet huisvesten. 

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tu^en R i j M P ^ n VNG is 
afgesproken. Deze interventieladder is te vinden op onze website wwwprov.nde-utrecht.nl/werkwize-bt 

Revindinaen en beoordeling i,„Qi,Qro trn&.\ 
Bii onze toetsing zijn de cijfers (peildata 1 januari en 1 juli) van het Centraal urgaan A s . e . z o e ^ ^ 
Sdend gaan er daarbij vanuit dat u eerst de taakstelling van het lopende halfjaar realiseert en dat, .nd.en 
dpze behaald is een eventuele achterstand wordt weggewerkt. 
COA Seeft b P laa ts te totaaloverzicht van de gehuisveste vergunninghouders per 1 jul, 2018 een landehjke 
correctie uitgevoerd op zijn cijfers. Voor uw gemeente heeft dit niet tot andere cijfers geleid. 

Stand van zaken 1 januari 2018 

2018-01: 
Taakstelling eerste helft 2018 
Taakstelling eerste helft 208 gerealiseerd 

Realisatie taakstelling eerste helft 2018 

Stand van zaken 1 juli 2018 

3 vergunninghouders voorsprong 

23 vergunninghouders 
14 vergunninghouders 

61% 

6 vergunninghouders achterstand 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

College van Gedeputeerde Staten 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300. 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 

17766 



Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de eerste helft 2018 n,e ^ ' ^ J ^ 1 ^ ^ d a t 

hierdoor de voorsprong die u had in het realiseren van de taakstelling, Is opgelopen ,n een achterstand^W,] 
halen uw gemeentedaarom op naar trede twee van de interventieladder. Dit betekent ^ de v o o r t g a n g 

van de huisvesting van vergunninghouders het komend half jaar intens.ever gaan mon-toren. Bmnenkort 
olannen wij daarvoor een ambtelijk gesprek in. 
indien de achterstand de volgende taakstellingsperiode toch wordt ingelopen, overwegen w, uw gemeente b, 
het eerstvolgende beoordelingsmoment (1 januari 2019) weer af te schalen naar trede een. D.t is de laagste 
trede. 

Behoud urgentie taakstelling tweede helft 2018 

Taakstelling tweede helft 2018 
Taakstellingsachterstand over eerdere periode(n) 

Taakstelling tweede helft 2018, inclusief achterstand 

19 vergunninghouders  
6 vergunninghouders 

25 vergunninghouders 

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente over de tweede helft van 2 ^ 9 J * ^ 
dat u in totaal 25 vergunninghouders moet huisvesten (taakstelling tweede helft 2018 plus achterstand). De 
(huidige) urgentie tot het tijdig huisvesten van vergunninghouders blijft bestaan. 

Naast toezicht op huisvesting vergunninghouders, toetsen wij ook uw taakuitvoenng op de t e r r e i n 
omgevingsrecht informatie- en archiefbeheer en financiën. Vanwege een ander beoordelmgsntme door 
wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbneven. 

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-
Mtmcht.nl/interbestuurliiktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht^ 

GerpuT/erdeRuimtelijke Ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en 
Energietransitie 


