
Bijlage 7  fases Interventieladder In de plaatstreding bij taakverwaarlozing 

Wanneer blijkt dat er (mogelijk) sprake is van taakverwaarlozing, moet de provincie ingrijpen. De 
provincie gebruikt daarvoor de interventieladder.  

Uitgangspunt bij elke interventie is steeds dat de in gebreke blijvende gemeente de kans krijgt de 
gebreken te herstellen en de uiteindelijke interventie pas plaatsvindt nadat ambtelijk en/of 
bestuurlijk overleg niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.  

De interventieladder bestaat uit de volgende treden: 

• 1.Signaleren 
• 2.Informatie opvragen en valideren 
• 3.Afspraken over acties en termijnen 
• 4.Vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing 
• 5.Besluit tot indeplaatsstelling (met beroepsmogelijkheid) 
• 6.Sanctie 

 

Fase 1 Signaleren 

De Provincie kan, naast de informatie die beschikbaar is voor het uitoefenen van de toezichtstaak, 
ook op basis van klachten of reacties van derden (zoals de regievoerder van het COA, 
Vluchtelingenwerk, bestuurders van de betrokken corporaties of woningbouwvereniging, de 
betreffende regio, de omliggende gemeenten of de pers) signaleren dat een gemeente zijn wettelijke 



taak om verblijfsgerechtigden te huisvesten mogelijk niet volledig (aantal volgens de taakstelling) 
uitvoert.  

Op basis van de voor de toezichtstaak beschikbare informatie signaleert de Provincie of een 
gemeente na afloop van het halfjaar zijn wettelijke taak heeft vervuld.  

Als blijkt dat een gemeente na halfjaar x (= op 1 juli of 1 januari ) niet het aantal verblijfsgerechtigden 
volgens de taakstelling voor dat halfjaar heeft gehuisvest, dan zal de provincie de volgende stap op 
de interventieladder zetten (informatie opvragen en valideren).  

Als de provincie een klacht of reactie van een derde ontvangt met betrekking tot de huisvesting van 
verblijfsgerechtigden, dan zal worden overwogen of de klacht of reactie zwaarwegend genoeg is om 
de eerstvolgende stap op de interventieladder te zetten (informatie opvragen en valideren). De 
betrokken derde zal uiteraard daarvan en van eventuele vervolgstappen in kennis worden gesteld.  

Fase 2 Informatie opvragen en valideren 

Als de provincie op basis van de stap “signaleren” informatie wil hebben, dan zal die informatie in 
principe aan zowel de gemeente als aan de regievoerder van het COA worden gevraagd. Beide 
moeten immers nauw samenwerken om de gemeentelijke taakstelling tijdig te realiseren.  

De informatie zal in eerste instantie ambtelijk worden opgevraagd en gevalideerd. Bij deze vraag om 
informatie wordt gebruik gemaakt van een checklist (zie bijlage). Door dit schema te doorlopen 
wordt duidelijk of alle stappen (waaronder de registratie door het COA) tijdig zijn gezet. Eventueel 
kan in een latere fase ook nog informatie worden gevraagd aan de overige ketenpartners, zoals de 
betrokken corporaties en Vluchtelingenwerk. 

Op basis van de verkregen informatie wordt een afweging gemaakt om wel of geen bestuurlijk 
overleg met de gemeente te voeren.  

Fase 3 Afspraken over acties en termijnen  

Als de provincie op 1 januari of 1 juli na halfjaar x constateert dat een gemeente zijn taakstelling voor 
halfjaar x niet volledig heeft gerealiseerd, wordt in principe de betrokken gemeente alsnog de 
gelegenheid gegeven om in halfjaar x+1 de achterstand in te lopen.  

De provincie stuurt daartoe een brief aan de betrokken gemeenten en gemeenteraden (start 
voorbereidingsprocedure), waarin, voor zover van toepassing, de volgende onderwerpen worden 
opgenomen: 

• de geconstateerde omvang van de achterstand in het aantal te huisvesten 
verblijfsgerechtigden in halfjaar x, de omvang van de taakstelling in halfjaar x+1, en het 
aantal verblijfsgerechtigden dat de gemeente in halfjaar x+1 moet huisvesten om de 
achterstand weg te werken. (Let wel: volgens de Richtlijn in de brief van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kenmerk BZK 2011057736, van 22 december 
2011, wordt een achterstand in het aantal te huisvesten verblijfsgerechtigden pas 
weggewerkt als een gemeente meer verblijfsgerechtigden huisvest dan de taakstelling voor 
halfjaar x+1). Concreet betekent dit, dat als een gemeente in halfjaar x+1 een taakstelling 
heeft van 5 te huisvesten verblijfsgerechtigden en een achterstand in het halfjaar x van 3, de 
gemeente pas na het huisvesten van 5 verblijfsgerechtigden begint aan het wegwerken van 
de achterstand; 

• de verplichting voor de gemeente om op korte termijn het proces om verblijfsgerechtigden 
te huisvesten structureel te verbeteren. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van de 
afspraken met de regievoerder van het COA, met de corporatie (prestatieafspraken), met 
maatschappelijke organisaties en eventueel met omliggende gemeenten en aan het 
verbeteren van de interne organisatie. De gemeente dient de provincie voor 1 april of 1 



oktober in halfjaar x+1 door middel van een plan van aanpak te rapporteren over de 
genomen maatregelen om het proces om verblijfsgerechtigden te huisvesten structureel te 
verbeteren. Deze rapportage dient tevens een stand van zaken te bevatten met betrekking 
tot de gerealiseerde en in voorbereiding zijnde huisvestingen.  

Fase 4 Vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing 
Als op 1 januari of 1 juli na afloop van halfjaar x+2 blijkt dat de betrokken gemeente de achterstand 
niet heeft ingelopen, dan zal de provincie de gemeente een vooraankondiging van een mogelijk 
juridische interventie (waarschuwing) doen toekomen.  
In deze vooraankondiging geeft de Provincie aan dat de gemeente haar wettelijke taak om 
verblijfsgerechtigden te huisvesten niet volledig heeft uitgevoerd, waarom tot juridische interventie 
wordt overgegaan en wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van een besluit tot 
indeplaatsstelling. 

In de vooraankondiging neemt de provincie de verplichting voor de gemeente op om op korte 
termijn het proces om verblijfsgerechtigden te huisvesten structureel te verbeteren. Daarbij valt te 
denken aan het verbeteren van de afspraken met de regievoerder van het COA, met de corporatie 
(prestatieafspraken), met maatschappelijke organisaties en eventueel met omliggende gemeenten 
en aan het verbeteren van de interne organisatie. De gemeente dient de provincie voor 1 april of 1 
oktober in halfjaar x+3 te rapporteren over de genomen maatregelen om het proces om 
verblijfsgerechtigden te huisvesten structureel te verbeteren. Deze rapportage dient tevens 
informatie te geven over de gerealiseerde en de in voorbereiding zijnde huisvestingen.  

Een afschrift van dit besluit (voornemen tot in de plaats treden) wordt aan de gemeenteraad 
gestuurd. Het voornemen wordt ook gepubliceerd in een breed verspreide publicatie (krant of huis-
aan-huisblad) en in het Provinciaal Blad. 

Het betrekken van de gemeenteraad geeft dit orgaan de gelegenheid zijn rol in het kader van de 
horizontale verantwoording te nemen. De bekendmaking van het voornemen tot interventie kan 
tevens bijdragen aan een publiek debat over de betreffende aangelegenheid. Dat publieke debat kan 
weer bijdragen aan versterking van het proces van horizontale verantwoording. 

Fase 5 Besluit tot indeplaatsstelling (met beroepsmogelijkheid) 
Als op 1 januari / 1 juli na afloop van halfjaar x+3 blijkt dat de betrokken gemeente de achterstand 
nog niet heeft ingelopen, dan neemt de provincie een besluit tot in de plaats treding. 
Het besluit wordt geformuleerd als een last: wanneer de gemeente niet binnen de gestelde termijn 
(begunstigingstermijn) de voorgeschreven maatregelen heeft genomen om de wettelijke taak 
volledig en tijdig uit te voeren, zal de provincie die maatregelen nemen op kosten van de betrokken 
gemeente. De provincie zal daarbij – zeer bijzondere gevallen uitgezonderd – een 
begunstigingstermijn van 3 maanden hanteren. 

De Wet revitalisering generiek toezicht bevat vormvereisten voor het besluit (zie bijlage). 

Tegen het besluit tot indeplaatsstelling kan de betreffende gemeente beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Fase 6 Sanctie 
Wanneer de gemeente niet binnen de begunstigingstermijn aan de opdracht heeft voldaan zal de 
provincie in beginsel overgaan tot feitelijke indeplaatsstelling. Dat houdt in dat de provincie alle 
noodzakelijke maatregelen neemt op kosten van de gemeente.  
De toezichthouder hoeft ten aanzien van de feitelijke in de plaats treding geen apart besluit te 
nemen.  
 
Beëindiging : De provincie trekt het besluit tot indeplaatsstelling in zodra daar aanleiding toe is (in 
principe wanneer de betrokken gemeente de achterstand heeft ingelopen).  


