
Bijlage 6 Stappenplan bij herverdeling taakstelling huisvesting vergunninghouders  

https://vng.nl/sites/default/files/20161010-handreiking-regionale-samenwerking-huisvesting-

vergunninghouders.pdf 

Stappen:  

1. Verkenning van en besluitvorming door gemeenten die willen herverdelen. Besluitvorming tot wijziging van 

de taakstellingen schriftelijk en door B&W van alle betrokken gemeenten. De som van de aantallen 

vergunninghouders in wier huisvesting na die wijziging in de betrokken gemeenten tezamen dient te worden 

voorzien, mag niet wijzigen. Aantallen te herverdelen vergunninghouders zwart op wit en openbare 

bekendmaking. Afspraak gebonden in tijd (voor één taakstellingsperiode max).  

2. Deelnemende gemeenten doen actieve kennisgeving van besluit tot herverdeling per brief aan COA (t.a.v. de 

unit Plaatsing, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk).  

3. COA toetst of de som van de aantallen te huisvesten vergunninghouders klopt. Zo ja, verwerkt het COA de 

cijfers binnen één maand in het overzicht voor- en achter. COA informeert ministerie V&J én provincie als 

interbestuurlijk toezichthouder (t.a.v. het team IBT huisvesting vergunninghouders, Postbus 90151, 5200 MC ’s-

Hertogenbosch).  

4. De provincie als interbestuurlijk toezichthouder neemt kennis van en houdt rekening met de herverdeling in 

de taakstellingsperiode waarbinnen de herverdeling valt. Eenmaal overgedragen taakstellingen worden niet 

meer aan de overdragende gemeenten toegerekend. De overnemende gemeenten worden beoordeeld op de 

totale, verhoogde (individuele) taakstelling.  

Bijbehorende uitgangspunten:  

1. Individuele opdracht/taakstelling voor gemeenten.  

De taakstelling huisvesting vergunninghouders is een wettelijke taak die aan iedere individuele gemeente 

wordt opgelegd. Dat betekent dat een gemeente niet eenzijdig afstand kan doen van deze taak of verplichting. 

Nakomen is de norm. Bij niet-nakomen is de bestuurlijke interventieladder interbestuurlijk toezicht van 

toepassing.  

2. Overdracht taakstelling is echter mogelijk  

De Huisvestingswet (art. 29, lid 2) maakt het mogelijk dat taakstellingen tussen gemeenten worden 

herverdeeld. De wet spreekt van een gezamenlijk besluit van B&W van twee of meer herverdelende 

gemeenten tot wijziging van die taakstellingen, met dien verstande dat de som van de aantallen 

vergunninghouders in wier huisvesting na die wijziging in de betrokken gemeenten tezamen dient te worden 

voorzien, niet wijzigt. De mogelijkheid en verantwoordelijkheid voor herverdeling ligt dus bij de gemeenten die 

dit afspreken. Er is geen bevestigende of autoriserende instantie daarboven. Wel zullen COA, ministerie V&J en 

provincie als interbestuurlijk toezichthouder op de hoogte gebracht moeten worden van het besluit.  

3. Eenmaal overgedragen, blijft overgedragen!  

Uit de wettekst volgt dat, als het besluit eenmaal is genomen, de taakstelling voor het afgesproken deel 

overgaat naar de andere gemeente. Bij niet-nakoming door die gemeente kan de overdragende gemeente dus 

niet meer alsnog aangesproken worden. Er is dus sprake van daadwerkelijke wijziging van de taakstelling. Ook 

betekent dit dat een besluit tot herverdeling bij voorkeur beperkt moet zijn in reikwijdte (tijd en hoeveelheid). 

Een besluit betreft in de regel dan ook niet meer dan één taakstellingsperiode. 

4. Herverdeling moet eenduidig geregistreerd worden!  
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Er moet volstrekte duidelijkheid zijn over hoeveel vergunninghouders herverdeeld worden. Gemeenten dienen 

dus een schriftelijk besluit (publiekrechtelijke rechtshandeling!) te nemen. Van dit besluit dienen zowel het 

COA (verdeling/matching vergunninghouders) als provincie (toezichthouder) zo spoedig mogelijk, in 

redelijkheid binnen één week, na bekendmaken van het besluit op de hoogte gesteld te worden. 

Verantwoordelijkheid voor verspreiden bekendheid besluit ligt dus bij de besluitende gemeenten. Verificatie 

van de cijfers vindt plaats door het COA. Het COA toetst of de som van de aantallen te huisvesten 

vergunninghouders klopt. Zo niet, dan brengt het COA de gemeenten op de hoogte om dit recht te laten 

zetten. Lukt dit niet dan heeft er geen wettelijke herverdeling plaatsgevonden en blijft de bestaande 

taakstelling bestaan. COA informeert ook provincie als interbestuurlijk toezichthouder.  

5. De nieuwe afspraken moeten verwerkt worden in de administratie.  

Het COA houdt de standen voor gemeenten bij. Onderlinge herverdeling dient dan ook door COA in de cijfers 

verwerkt te worden, binnen één maand na ontvangst in de cijfers terug te vinden zijn. In verband met het 

opstellen van de taakstelling door het ministerie van V&J, dienen afspraken tot herverdeling ook aan dit 

ministerie, alsmede aan het ministerie van BZK (verantwoordelijk voor Huisvestingswet) doorgegeven te 

worden. Voorafgaande toestemming is echter niet vereist. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


