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Afschrift toezichtbrief husvestlng 
vergunninghouders, tweede helft 2018 

Geachte raad, 

Hierbij zenden wij u ter kennisgeving een afschrift van onze toezichtbrief die wij op 20 februari 2019 aan het 
college van BenW stuurden over de taakstelling hulsvesting vergunninghouders, tweede helft 2018. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
namens hen.

mr. W.M.A. (Willémijn) Hack'MBA 
Teamleider Bestuur, Europa en Interbestuurlijk toezicht 
Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

Bestuurs- en Directieondersteuning 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 
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Aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Leusden 
Postbus 150 
3830 AD LEUSDEN 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

20 februari 2019 

81E39E58 

TEAM BIN / IBT Hulsvesting 
vergunninghouders 

REFERENTIE 
DOORKIESNUMMER 
EMAILADRES 
ONDERWERP Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, 

huisvesting vergunninghouders, tweede 
helft 2018 

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 halfjaar 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 is, een eventuele achterstand wordt weggewerkt. 

Stand van zaken 1 juli 2018 6 vergunninghouders achterstand 

2018-02: 
Taakstelling tweede helft 2018 19 vergunninghouders 
Taakstelling tweede helft 2018 gerealiseerd 21 vergunninghouders 

Realisatie taakstelling tweede helft 2018 111% 

Stand van zaken 1 januari 2019 4 vergunninghouders achterstand 

PROVINCIE-UTRECHT.NL 

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



Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de tweede helft 2018 heeft gerealiseerd (111%) en dat u 
hierdoor bent ingelopen op de achterstand op de taakstelling. Wij behouden uw gemeente op trede twee van de 
interventieladder. 
Indien de achterstand de volgende taakstellingsperiode verder wordt ingelopen, ovenwegen wij uw gemeente bij 
het eerstvolgende beoordelingsmoment (1 juli 2019) af te schalen naar trede één. Dit is de laagste trede. 

Behoud urgentie taakstelling eerste helft 2019 

Taakstelling eerste helft 2019 14 vergunninghouders 
Taakstellingsachterstand over eerdere periode(n) 4 vergunninghouders 

Taakstelling eerste helft 2019, inclusief achterstand 18 vergunninghouders 

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente over de eerste helft van 2019 is 14 vergunninghouders Dit betekent 
dat u in totaal 18 vergunninghouders moet huisvesten (taakstelling eerste helft 2019 plus achterstand). 

Tot slot 
nJadM iue^idii iluibvebilny veiguiininghuuders, ioetsen WIJ OOK UW taakuitvoering op üe 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/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

P. van den Berg 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en 
Erergietransitie 


