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Samenvatting

Het college van GS heeft besloten per direct over te gaan tot indeplaatsstelling van het college van Delfzijl voor de
uitvoering van de resttaakstelling 2016-1 voor de huisvesting van vergunninghouders. Het college van Delfzijl heeft niet
heeft voldaan aan art. 28 Huisvestingswet. Met het besluit tot indeplaatsstelling kan het college van GS namens het
college van Delfzijl voorzien in het voldoen aan de resterende taakstelling ten laste van de gemeente Delfzijl. Tussen
partijen bestaat verschil van mening over de wijze waarop wordt bepaald of een taakstelling is behaald en voorts over
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de wijze waarop de achterstand weggewerkt kan worden. Het college van Delfzijl hanteert als uitgangspunt dat een
taakstelling eerst af moet zijn voordat aan de volgende taakstelling wordt begonnen. De taakstelling 2016-1 van dertig
personen is volgens de berekeningswijze van het college van Delfzijl behaald op 7 december 2016. Het college van GS
hanteert een andere rekenmethodiek. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie plaats vindt in het halfjaar waarvoor de
taakstelling geldt. Na dat halfjaar tellen de nieuwe plaatsingen mee voor de nieuwe taakstelling. Het college van GS
baseert zijn wijze van berekenen onder meer op het Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015. De
Afdeling ziet geen aanleiding om de in het beleid neergelegde berekeningswijze en toedeling onredelijk te achten. Het
college van GS mocht bij de beoordeling van de realisatie van de taakstelling voor de eerste helft van 2016 dus uitgaan
van het aantal plaatsingen binnen de periode waar de taakstelling op zag. De plaatsingen na die periode telden mee
voor de taakstelling 2016-2 en daarna voor 2017-1. Dat betekent dat op 21 april 2017 de achterstand van 18 voor
2016-1 nog niet was ingelopen.

Het college van Delfzijl betoogt dat het in het besluit tot indeplaatsstelling niet in de gelegenheid is gesteld om binnen
een in dat besluit gestelde termijn alsnog te voorzien in hetgeen het besluit tot indeplaatsstelling vordert. In het besluit is
niet omschreven welke handeling of resultaat van het college van Delfzijl wordt gevorderd. Ten slotte heeft het college
van GS niet de interventieladder doorlopen. Het besluit tot indeplaatsstelling is daarom in strijd met art. 124 lid 2 en 3
Gemeentewet en het Beleidskader en daarmee in strijd met art. 4:84 Awb. Door het gebrekkig inwinnen van informatie
heeft het college van GS het besluit daarnaast niet zorgvuldig voorbereid.

De Afdeling overweegt dat het college van GS voorafgaand aan het besluit informatie ingewonnen heeft bij het COA en
het college van Delfzijl over het aantal plaatsingen. Deze informatie is ambtelijk bij het college geverifieerd. Bij brief
heeft het college van GS het college van Delfzijl er op geattendeerd dat op 1 juli 2016 een achterstand van 18 is
geconstateerd in de taakstelling en heeft het college van GS het college van Delfzijl er op gewezen dat volgens het
Beleidskader de taakstelling voor 1 januari 2017 alsnog moet zijn gerealiseerd.

Omdat geconstateerd is dat de achterstand ook na de extra termijn niet is ingelopen, is op 7 maart 2017
overeenkomstig paragraaf 4.4 van het Beleidskader een voornemen tot het nemen van een besluit tot indeplaatsstelling
aan het college van Delfzijl gezonden en een uitnodiging tot bestuurlijk overleg. In dit bestuurlijk overleg van 23 maart
2017 tussen het college van GS en het college van Delfzijl is besproken om voor het alsnog bereiken van de taakstelling
een taskforce op te richten met de bij de huisvesting van de vergunninghouders betrokken partijen. Het college van
Delfzijl heeft naar aanleiding van het verslag van dit overleg verzocht de bestaande werkwijze voort te mogen zetten en
geeft aan te verwachten de achterstand op 1 juli 2017 te hebben ingelopen.

In het besluit tot indeplaatsstelling staat dat de achterstand van 18 in de taakstelling 2016-1 moet worden weggewerkt.
Daarmee is voldaan aan de eis dat het besluit vermeldt welk resultaat bereikt moet worden. Voorts staat in het besluit
tot indeplaatsstelling dat het college van GS tegemoet komt aan het verzoek om af te zien van het oprichten van een
taskforce omdat het college van Delfzijl heeft aangegeven dat het al regelmatig overleg heeft met de ketenpartners. Het
besluit vermeldt vervolgens dat op 1 juli 2017 opnieuw wordt bezien wat de stand van zaken is, waarbij het resultaat
centraal staat. Daarmee heeft het college van GS een termijn gegeven waarbinnen het niet tot uitvoering overgaat van
de indeplaatsstelling, maar het college van Delfzijl in de gelegenheid stelt zelf alsnog het resultaat te behalen. Ook aan
dat vereiste is derhalve voldaan. Het betoog dat niet voldaan is aan art. 124 Gemeentewet en het Beleidskader faalt
gelet op het voorgaande. Dat niet voldoende informatie is ingewonnen over het voldoen aan de taakstelling 2016-1 om
een zorgvuldig besluit te nemen, is niet gebleken, zodat ook het betoog dat het besluit tot indeplaatsstelling onzorgvuldig
is voorbereid, faalt.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 21 april 2017 heeft het college van GS op grond van artikel 124 van de Gemeentewet besloten per direct
over te gaan tot indeplaatsstelling van het college van Delfzijl voor de uitvoering van de resttaakstelling 2016-1 voor de
huisvesting van vergunninghouders.

Tegen dit besluit heeft het college van Delfzijl beroep ingesteld.
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Het college van GS heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 april 2018, waar het college van Delfzijl, vertegenwoordigd door
mr. R. Snel, advocaat te Groningen, en het college van GS, vertegenwoordigd door M.M. Nicolai en A. Lootsma, zijn
verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. De in deze uitspraak aangehaalde regelgeving is opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van de uitspraak (niet
opgenomen; red.).

2. Het college van GS heeft een besluit tot indeplaatsstelling genomen omdat het college van Delfzijl niet heeft voldaan
aan artikel 28 van de Huisvestingswet. Het college van Delfzijl heeft geen zorg gedragen voor de voorziening in de
huisvesting van vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling voor de
eerste helft van 2016 (de taakstelling 2016-1). Met het besluit tot indeplaatsstelling kan het college van GS namens het
college van Delfzijl voorzien in het voldoen aan de resterende taakstelling ten laste van de gemeente Delfzijl.

Ontvankelijkheid hoger beroep college van Delfzijl

3. Het college van GS werpt op dat het college van Delfzijl geen procesbelang heeft omdat het besluit is uitgewerkt met
het voldoen aan de taakstelling op 15 juli 2017.

3.1. Het college van Delfzijl betoogt dat dit besluit weliswaar uitgewerkt is, maar dat een nieuw besluit voor de volgende
taakstelling niet valt uit te sluiten. Het besluit vindt volgens het college van Delfzijl zijn grondslag in een onjuiste
berekeningswijze. De Afdeling is van oordeel dat het college procesbelang heeft wegens de mogelijke toekomstige
besluiten op dezelfde grondslag.

Gronden beroep

4. Het college van Delfzijl betoogt dat het college van GS het besluit tot indeplaatsstelling niet kon nemen omdat ten tijde
van het besluit al was voorzien in de resterende taakstelling 2016-1. De taakstelling voor Delfzijl voor 2016-1 was 30
personen. Het COA koppelt deze taakstelling aan concrete personen. Het college van Delfzijl verwijst naar een uitdraai
van het TVS-systeem van het COA waaruit de koppeling aan de concrete personen blijkt. Deze personen zijn allen
gehuisvest tussen 22 december 2015 en 9 december 2016. Ten tijde van het besluit tot indeplaatsstelling was er
derhalve geen sprake van enige taakverwaarlozing wat betreft de taakstelling 2016-1. Aan de verplichting ingevolge
artikel 28 van de Huisvestingswet was toen immers voldaan.

4.1. Tussen partijen bestaat verschil van mening over de wijze waarop wordt bepaald of een taakstelling is behaald en
of er een achterstand ontstaat en voorts over de wijze waarop de achterstand weggewerkt kan worden. Daarmee hangt
samen de vraag of de door het COA concreet aangewezen personen gekoppeld zijn aan een taakstelling.

Het college van Delfzijl hanteert als uitgangspunt dat een taakstelling eerst af moet zijn voordat aan de volgende
taakstelling wordt begonnen. In de eerste helft van 2016 was de taakstelling 30. In die periode zijn 12 personen (incl. 3
personen overschot uit 2015) geplaatst. In de periode tussen 1 juli 2016 tot en met 7 december 2016 zijn 18 personen
geplaatst. De taakstelling 2016-1 van 30 personen is volgens de berekeningswijze van het college van Delfzijl dus
behaald op 7 december 2016.

Het college van GS hanteert een andere rekenmethodiek. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie plaats vindt in het
half jaar waarvoor de taakstelling geldt. Na dat half jaar tellen de nieuwe plaatsingen mee voor de nieuwe taakstelling.
Pas als die binnen dat half jaar behaald is, tellen de extra plaatsingen mee om de achterstand in te lopen van de
voorgaande taakstelling. In dit geval zijn in de eerste helft van 2016 12 personen geplaatst en is een achterstand
opgebouwd van 18 personen. De personen die in de tweede helft van 2016 zijn geplaatst, tellen volgens het college van
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GS niet mee voor de taakstelling 2016-1. Die achterstand blijft dus staan. Het college van GS stelt dat concrete
personen door het COA aan een gemeente worden toegewezen voor plaatsing, maar dat deze concrete personen niet
aan een specifieke taakstelling worden gekoppeld, zoals het college van Delfzijl stelt.

Het college van GS baseert zijn wijze van berekenen op het Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders
2015 (hierna: Beleidskader) van het college van GS. Daarin staat:

‘5. Rekenmethodiek

Gedeputeerde staten onderscheiden hierbij de volgende situaties:

a) Burgemeester en wethouders hebben geen achterstand opgelopen in een vorige periode:

plaatsing van een vergunninghouder komt ten laste van de huidige taakstelling. Is deze vervuld, dan komt de plaatsing
ten goede van de meest recente achterstand.

b) Burgemeester en wethouders bevinden zich in een situatie waarbij gedeputeerde staten voor één of voor meerdere
taakstellingen in de plaats zijn getreden. Conform het rijksbeleid geldt de volgende werkwijze: geplaatste
vergunninghouders komen eerst ten goede aan de oudste indeplaatstreding; daarna ten goede aan de meer recentere
indeplaatstredingen. Als deze taakstellingen zijn vervuld, dan komt de huidige taakstelling in beeld. Voorbeeld: medio
februari 2015 heeft gemeente A een IDPT voor de taakstellingen 2013-I en 2013-II. Plaatsing medio februari van
vergunninghouders komt eerst ten goede aan IDPT 2013-I en wanneer die volledig gerealiseerd is ten goede aan IDPT
2013-II. Is deze achterstand ingelopen, dan ten goede van taakstelling 2015-I. Daarna 2014-II etc.’

4.2. Het college van GS verwijst voor de wijze van berekenen daarnaast naar de brief van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Immigratie en Asiel van 20 december 2011, kenmerk
BZK 2011057736. In die brief staat dat de taakstelling binnen de benoemde periode moet worden gerealiseerd. Als de
realisatie niet binnen de taakstellingsperiode gerealiseerd wordt, moet het ‘in-de-plaats-tredingstraject’ gevolgd worden,
aldus de brief van de ministers.

4.3. Artikel 28 van de Huisvestingswet geeft geen berekeningsmethode voor de realisatie van de taakstelling. In het
Beleidskader is de berekeningswijze ingevuld. Daarin staat overeenkomstig de brief van de ministers van 20 december
2011 dat een plaatsing eerst ten goede komt van de ten tijde van de plaatsing geldende taakstelling. Als de geldende
taakstelling vervuld is, komen latere plaatsingen ten goede aan eerder opgelopen achterstanden. Bij een
indeplaatsstelling wordt deze volgorde omgedraaid. De Afdeling ziet geen aanleiding om de in het beleid neergelegde
berekeningswijze en toedeling onredelijk te achten.

Het college van GS mocht bij de beoordeling van de realisatie van de taakstelling voor de eerste helft van 2016 dus
uitgaan van het aantal plaatsingen binnen de periode waar de taakstelling op zag. De plaatsingen na die periode telden
mee voor de taakstelling 2016-2 en daarna voor 2017-1. Pas als binnen een periode de taakstelling bereikt is, worden
de plaatsingen meegeteld voor het wegwerken van de achterstand uit de periode 2016-1. Ten tijde van het nemen van
het besluit tot indeplaatsstelling stond voor 2017-1 nog een taakstelling van 8 open. Voor de periode 2016-2 was een
achterstand van 5 ontstaan. Dat betekent dat op 21 april 2017 de achterstand van 18 voor 2016-1 nog niet was
ingelopen.

Het betoog van het college van Delfzijl faalt.

5. Het college van Delfzijl betoogt dat het in het besluit tot indeplaatsstelling niet in de gelegenheid is gesteld om binnen
een in dat besluit gestelde termijn alsnog te voorzien in hetgeen het besluit tot indeplaatsstelling vordert. Dat is in strijd
met artikel 124, tweede lid, van de Gemeentewet en hoofdstuk 4.4 van het Beleidskader. In strijd met artikel 124, derde
lid, van de Gemeentewet is in het besluit tot indeplaatsstelling niet omschreven welke handeling of resultaat van het
college van Delfzijl wordt gevorderd. Ten slotte heeft het college van GS in strijd met het Beleidskader niet de
interventieladder doorlopen voordat het is overgegaan tot de indeplaatsstelling. Daartoe voert het college van Delfzijl
aan dat het college van GS onvoldoende informatie heeft opgevraagd en deze onjuist heeft gevalideerd. Voorts zijn er
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geen afspraken gemaakt over acties en termijnen en is geen extra termijn gegeven voor acties. Het besluit tot
indeplaatsstelling is daarom in strijd met artikel 124, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet en het Beleidskader
en daarmee in strijd met artikel 4:84 van de Awb. Door het gebrekkig inwinnen van informatie heeft het college van GS
het besluit daarnaast niet zorgvuldig voorbereid, aldus het college van Delfzijl.

5.1. Artikel 124, tweede lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat het college van GS het besluit tot indeplaatsstelling
niet uitvoert dan nadat een in het besluit genoemde termijn is verstreken, waarbinnen de raad, het college of de
burgemeester de gelegenheid heeft alsnog te voorzien in hetgeen het besluit vordert. Het derde lid van artikel 124
bepaalt dat het besluit tot indeplaatsstelling aangeeft welke beslissingen, handelingen of resultaten moeten zijn
uitgevoerd binnen de gestelde termijn.

De interventieladder uit het Beleidskader vereist dat het college alvorens het tot de indeplaatsstelling overgaat
informatie opvraagt bij het COA, deze valideert en vervolgens afspraken maakt met het college over acties en de
termijn die voor de acties gegeven wordt. Daarbij wordt een maximale termijn voor de herstelacties genoemd van 6
maanden.

5.2. Het college van GS heeft voorafgaand aan het besluit informatie ingewonnen bij het COA en het college van Delfzijl
over het aantal plaatsingen. Deze informatie is ambtelijk bij het college geverifieerd. Bij brief van het college van GS
van 12 juli 2016 heeft het college van GS het college van Delfzijl er op geattendeerd dat op 1 juli 2016 een achterstand
van 18 is geconstateerd in de taakstelling en heeft het college van GS het college van Delfzijl er op gewezen dat
volgens het Beleidskader de taakstelling voor 1 januari 2017 alsnog moet zijn gerealiseerd.

Omdat geconstateerd is dat de achterstand ook na de extra termijn, als bedoeld in paragraaf 4.3, niet is ingelopen, is
op 7 maart 2017 overeenkomstig paragraaf 4.4 van het Beleidskader een voornemen tot het nemen van een besluit tot
indeplaatsstelling aan het college van Delfzijl gezonden en een uitnodiging tot bestuurlijk overleg. In dit bestuurlijk
overleg van 23 maart 2017 tussen het college van GS en het college van Delfzijl is besproken om voor het alsnog
bereiken van de taakstelling een taskforce op te richten met de bij de huisvesting van de vergunninghouders betrokken
partijen. Het college van Delfzijl heeft naar aanleiding van het verslag van dit overleg verzocht de bestaande werkwijze
voort te mogen zetten en geeft aan te verwachten de achterstand op 1 juli 2017 te hebben ingelopen.

In het besluit tot indeplaatsstelling staat dat de achterstand van 18 in de taakstelling 2016-1 moet worden weggewerkt.
Daarmee is voldaan aan de eis dat het besluit vermeldt welk resultaat bereikt moet worden. Voorts staat in het besluit
tot indeplaatsstelling dat het college van GS tegemoet komt aan het verzoek om af te zien van het oprichten van een
taskforce omdat het college van Delfzijl heeft aangegeven dat het al regelmatig overleg heeft met de ketenpartners. Het
besluit vermeldt vervolgens dat op 1 juli 2017 opnieuw wordt bezien wat de stand van zaken is, waarbij het resultaat
centraal staat. Daarmee heeft het college van GS een termijn gegeven waarbinnen het niet tot uitvoering overgaat van
de indeplaatsstelling, maar het college van Delfzijl in de gelegenheid stelt zelf alsnog het resultaat te behalen. Ook aan
dat vereiste is derhalve voldaan.

Het betoog dat niet voldaan is aan artikel 124 van de Gemeentewet en het Beleidskader faalt gelet op het voorgaande.
Dat niet voldoende informatie is ingewonnen over het voldoen aan de taakstelling 2016-1 om een zorgvuldig besluit te
nemen, is niet gebleken, zodat ook het betoog dat het besluit tot indeplaatsstelling onzorgvuldig is voorbereid, faalt.

Conclusie

6. Het beroep is ongegrond.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: verklaart het beroep ongegrond.

Noot
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1. Dit is een bijzondere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Niet zo zeer vanwege de overwegingen van de
Afdeling, maar omdat het – voor zover ons bekend – de eerste uitspraak is over de taakverwaarlozingsregeling die
sinds 2012 van kracht is. Het betreft het interbestuurlijk toezicht zoals dat onder andere in de Gemeentewet
opgenomen is sinds inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet van 24 mei 2012, Stb. 2012,
233; hierna: Wrgt). De wet verving onder meer de taakverwaarlozingsregeling zoals de Gemeentewet die reeds kende
(art. 123 en 124 Gemeentewet-1994) door de gerevitaliseerde taakverwaarlozingsregeling, nu vaak
indeplaatstredingregeling genoemd. De wet was een uitvloeisel van eerdere adviezen van de bestuurlijke werkgroep
Alders (Interbestuurlijk toezicht herijkt, Bijlage bij Kamerstukken II 2005/06, 30300 VII, nr. 50) en de commissie
Oosting (Van specifiek naar generiek, Bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 31200 VII, nr. 8). De wet had tot doel het
specifiek toezicht (toezicht in bijzondere medebewindswetten) terug te dringen, dit ten gunste van revitalisering van het
generieke toezicht zoals opgenomen in de Gemeentewet (spontane vernietiging en taakverwaarlozing). Dit leidde er
onder meer toe dat in de Huisvestingswet 2014 geen specifieke vorm van interbestuurlijk toezicht wordt benoemd
(Kamerstukken II 2010/11, 32271, nr. 7, p. 24; zie verder onder 2). Het gerevitaliseerde generieke toezicht moest dan
wel toereikend en dus ook makkelijke toepasbaar zijn. De schorsings- en vernietigingsbevoegdheid werden voorzien
van een kop waarbij de Kroon een voorziening kon treffen (onder andere art. 278a Gemeentewet). Ook gelden deze
instrumenten niet langer als ultimum remedium. De taakverwaarlozingsprocedure (zie art. 124 Gemeentewet) werd
gewijzigd: het binnengemeentelijke toezicht (college greep in wanneer de raad zijn taken verwaarloosde) werd
vervangen door interbestuurlijk toezicht (nu grijpen gedeputeerde staten in beginsel in wanneer de gemeenteraad of
het college een taak verwaarloost). Verder werden procedurele voorschriften opgenomen en kwam een Algemeen
Beleidskader tot stand (zie par. 2).

2. In bovenstaande uitspraak gaat het om de taak om bepaalde groepen asielzoekers te huisvesten op grond van art.
28 Huisvestingswet 2014. De gemeente Delfzijl is verplicht (resultaatsverplichting) om conform de taakstelling voor de
gemeente, elk halfjaar een vastgesteld aantal vergunninghouders te huisvesten (zie ook art. 29-30 Huisvestingswet
2014). Ten tijde van de totstandkoming van de huidige Huisvestingswet werd de Wrgt voorbereid. In de geest van
laatstgenoemde wet is in de Huisvestingswet 2014 veel van het specifiek toezicht geschrapt dat in de oude
Huisvestingswet was opgenomen (Kamerstukken II 2009/10, 32271, nr. 3, p. 37-38). Het rijk waarborgt echter de
(evenredige verdeling van) huisvesting van vergunninghouders en acht sturing op dit punt dan ook nodig
(Kamerstukken II 2009/10, 32271, nr. 3, p. 7). Desalniettemin voorziet de Huisvestingswet ook hier niet in specifiek
toezicht. Hooguit kan gewezen worden op een ministeriële aanwijzingsbevoegdheid die gebruikt kan worden bij
huisvesting van bijzondere groepen (art. 31 Huisvestingswet 2014). Toezicht op huisvesting van vergunninghouders
geschiedt dus in het algemeen op basis van de taakverwaarlozingsregeling van art. 124 Gemeentewet. De regering
heeft het gebruik van de indeplaatsstellingsbevoegdheid ingevuld door middel van het Algemeen Beleidskader
indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (Bijlage bij Kamerstukken II 2010/11, 32500 VII, nr. 85). Meer specifiek
hebben de bewindspersonen die bij de huisvesting van asielzoekers zijn betrokken, per brief aangegeven dat
gemeenten elk halfjaar het toegewezen aantal vergunninghouders moeten huisvesten. Lukt het niet binnen die periode
dan moet de toezichthouder tot indeplaatstreding overgaan (brief van 20 december 2011, kenmerk BZK 2011057736,
zie r.o. 4.2). De provincie treedt als meest nabije bestuurslaag in beginsel als toezichthouder op. Toegespitst op de
hier in het geding zijnde taak hebben gedeputeerde staten van Groningen het door de Afdeling bestuursrechtspraak
aangehaalde Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 vastgesteld (d.d. 10 november 2015, te
raadplegen via

www.provinciegroningen.nl).

3. Een belangrijk geschilpunt tussen partijen betreft de vraag of in casu sprake is van taakverwaarlozing. De Afdeling
oordeelt evenals GS dat dit het geval is. De indeplaatsstelling betreft (het restant van) de huisvesting van 30 personen
in de eerste helft van 2016 (verder: 2016-I). Het college meende deze taak al vervuld te hebben, aangezien het op 7
december 2016 30 personen had gehuisvest (r.o. 4.1). De 18 personen die in periode 2016-II waren gehuisvest,
mocht het college echter niet meetellen, aangezien deze onder de nieuwe taakstelling van de tweede helft van 2016
vallen. Pas een eventueel surplus in deze periode zou ten goede kunnen komen aan 2016-I. Het college slaagde er
echter niet in een surplus te realiseren: zowel in de tweede helft van 2016, als in de eerste helft van 2017 lukte het zelfs
niet in om het verplichte aantal toegewezen personen te huisvesten (r.o. 4.3) en dus bleef het college steken op 12
gehuisveste personen, in plaats van 30 voor 2016-I. De beleidsregels, in navolging van de eerder vermelde brief van
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de verantwoordelijke ministers, voorzien er in dat in een dergelijke situatie eerst de oudste achterstand (i.c. 2016-I)
wordt ingelopen (zie nr. 5: Rekenmethodiek van het Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015). Dit
beleid is niet onredelijk, aldus de Afdeling (r.o. 4.3).

4. Voorts betwist het college dat de toezichthouder een juiste, zorgvuldige procedure volgde. Het feit dat sprake is van
taakverwaarlozing maakt dat de toezichthouder in beginsel direct kan ingrijpen. Bij de Wrgt is echter ingezet op een
zogenoemde escalatieladder, waarbij de toezichthouder kortweg gezegd meerdere stappen moet zetten, voordat het
ingrijpen ook geëffectueerd kan worden (Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 3, p. 18-19 en 27-28). Eén van die
stappen is dat het besluit tot ingrijpen een hersteltermijn moet aangeven waarbinnen het gemeentebestuur alsnog in de
gevraagde taakuitoefening kan voorzien en waarbinnen gedeputeerde staten als toezichthouder het besluit tot ingrijpen
nog niet effectueren (art. 124 lid 2 Gemeentewet). De beoogde resultaten kunnen in het besluit tot ingrijpen worden
opgenomen (art. 124 lid 3 Gemeentewet). Als het gemeentebestuur niet tijdig alsnog in een juiste uitoefening van zijn
taken voorziet, kan de toezichthouder het besluit zelf uitvoeren (Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 3, p. 40). Het
college van Delfzijl is van mening dat het niet in de gelegenheid is gesteld om alsnog in de taakuitoefening te voorzien
(r.o. 5). De Afdeling oordeelt echter dat gedeputeerde staten van Groningen wel degelijk voldaan hebben aan art. 124
lid 3 Gemeentewet, nu is opgenomen welk resultaat bereikt moest worden om te voorkomen dat er zou worden
ingegrepen (r.o. 5.2). Ook is een termijn gesteld waarbinnen een en ander hersteld moest zijn. Het college van Delfzijl
heeft de gevraagde resultaten niet bereikt binnen de gevraagde termijn, waardoor gedeputeerde staten konden
overgaan tot ingrijpen.

5. Zoals in par. 1 is aangegeven is dit het eerste voorbeeld uit de jurisprudentie van een indeplaatstreding sinds de
Wrgt in werking is getreden. Dat is opvallend. Kern van de Wgrt is immers dat de wetgever specifieke
toezichtarrangementen in allerlei medebewindswetten schrapte en dat daarvoor in de plaats de toezichthouders de
generieke toezichtregelingen (vernietiging, taakverwaarlozing) kunnen aanwenden. “Spontane vernietiging en «in de
plaats stellen» zijn daarmee niet langer een ultimum remedium in het interbestuurlijk toezicht. Dit is een breuk met
het verleden en is als zodanig een veranderopgave. De onbekendheid met de generieke instrumenten en het
bestuurlijke taboe op (de dreiging met) interventies met deze generieke instrumenten in het domein van een andere
bestuurslaag vereist een verandering in de bestuurscultuur, die de komende jaren met gerichte acties tot stand zal
worden gebracht.”, aldus de toelichting bij de Wrgt (Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 3, p. 5). Waar de oude
taakverwaarlozingsregeling ingrijpen pas mogelijk maakte als een ambt een gevorderde beslissing niet naar behoren
nam, omvat de huidige regeling ook de mogelijkheid tot ingrijpen als een ambt een gevorderd resultaat niet naar
behoren tot stand brengt. Men zou gelet op het andere uitgangspunt en het verruimde bereik van de toezichtregeling
verwachten dat de praktijk een toename laat zien van het gebruik van juridische toezichtbevoegdheden. Dat is tot op dit
moment echter niet het geval. Het meest grootschalige evaluatieonderzoek tot dusver werd in 2017 afgerond: H.B.
Winter e.a., Evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht, Groningen: ProFacto 2017, tevens te raadplegen
via www.pro-facto.nl. Het laat zien dat, evenals onder het oude recht, overleg tussen toezichthouder en ambten die de
medebewindswetgeving uitvoerden, essentieel is. Verder dan enkele (al dan niet verlengde) schorsingsbesluiten is het
niet gekomen (Zie Stb. 2012, 697 (Landerd), Stb. 2013, 216 en 364 (Voerendaal), Stb. 2015, 454 en Stb. 2016, 109
(Zuid-Holland)). Zie daarover, behalve het evaluatierapport, R.J.M.H. de Greef, N. Jak & R. Nehmelman, ‘Kroniek
Bestuurlijke organisatie’, NTB, 2017/11, 2016/41 en 6; M.C. de Voogd & R.J.M.H. de Greef, ‘Kroniek Bestuurlijke
organisatie’, NTB, 2014/8. De eerste vijf jaren werd het vernietigingsrecht niet gebruikt en tot de hier besproken
Delfzijlse zaak, was evenmin sprake van een besluit tot indeplaatstreding. Een van de conclusies van het
evaluatieonderzoek is, dat het gebruik van de eerste drie fasen van de interventieladder vrijwel altijd voldoende is om
verschillen van inzicht over uitvoering van medebewindwetgeving op te lossen. Het kwam slechts zelden tot fase 4: een
vooraankondiging van een juridische interventie (Zie over de interventieladder: Algemeen beleidskader
indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing). Twee van de schaarse voorbereide besluiten tot indeplaatsstelling betroffen
overigens de huisvesting van statushouders in de provincie Groningen en zagen dus op de voorfase van een
soortgelijke indeplaatsstelling als in bovenstaande uitspraak aan de orde was (Zie H.B. Winter e.a., a.w., p. 79). Er
wordt in de praktijk vooral veel via overleg opgelost (zogenaamde ‘voorkantsturing’). Verder concluderen de
onderzoekers dat meer structureel informatie wordt verstrekt aan de toezichthouders en dat het huidige wettelijke
regiem cyclische gesprekken tussen toezichthouder en ambtenaren van decentrale overheden bevorderen. De
wijziging van het uitgangspunt dat generiek toezicht een uiterst middel is, heeft geen merkbare verandering in het
hanteren van de juridische toezichtbevoegdheden met zich gebracht. Doordat de beleidskaders benadrukken dat
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gebruik daarvan geen automatisme is, maar in het concrete geval de proportionaliteitstoets moet doorstaan, blijft de
notie, ook bij medebewind, dat terughoudend wordt omgegaan met toezichtbevoegdheden (zie H.B. Winter e.a., a.w.,
met name p. 72-83 en 107-111). Dat het in het geval van Delfzijl toch tot een indeplaatstreding is gekomen heeft vooral
te maken met verschil van inzicht over de rekenmethode en wellicht ook met wrevel over het beleid en de gevolgde
procedure, waarbij het college uiteindelijk van de rechter wil weten of de toezichthouder het bij het rechte eind heeft.

R.J.M.H. (Rob) de Greef , Ppartner bij PROOF Adviseurs en docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije
Universiteit

M.A.D.W. (Rian) de Jong, Universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit
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