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Geachte leden van de Raad, 

  

Terwijl er een crisisnoodopvang is geopend in de gemeente Ommen en in de gemeente 

Kampen, slapen er in de nacht voorafgaand aan dit bestuurlijk afstemmingsoverleg opnieuw 

mensen buiten in Ter Apel. De asielcrisis duurt onverminderd voort. 

  

Veiligheidsberaad 

Op maandag 4 juli sprak het Veiligheidsberaad weer met de betrokken bewindspersonen 

over de asielcrisis. Al eerder boden veiligheidsregio’s en gemeenten de helpende hand om 

het Rijk tijdelijk te ondersteunen in de vastgelopen asielketen, onder meer door extra 

crisisnoodopvang te bieden en door te helpen bij het versneld bieden van huisvesting aan 

statushouders. De meerdere en langdurige crises vragen al gedurende langere tijd 

bijzondere inspanningen van gemeenten en veiligheidsregio’s. Om dat te kunnen blijven 

organiseren hebben de veiligheidsregio’s ondersteuning van het Rijk nodig. Er zijn afspraken 

gemaakt over het leveren van extra personeel, vervoer en medische zorg. Hierin zet het Rijk 

nu de eerste stappen.  

 

De hulp van de veiligheidsregio’s ter ondersteuning van de asielketen is nu voor een periode 

van 3 maanden, tot 1 oktober 2022. Het is de bedoeling dat het Rijk de opvang van 

asielzoekers op dat moment weer op orde heeft gebracht en er geen sprake meer is van een 

crisisorganisatie. 

 

Bestuurlijk afstemmingsoverleg 

In het bestuurlijk afstemmingsoverleg (bao) is ook opnieuw stil gestaan bij de asielcrisis en 

de aanvullende opdrachten aan de veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten. We hebben 

als regio IJsselland een (inspannings)verplichting op drie onderwerpen: 

1. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 

2. Het (versneld) huisvesten van statushouders 

3. Het realiseren van crisisnoodopvang voor asielzoekers 



 

 

 

Programma Vluchtelingen Oekraïne  

Als het gaat om de opvang van vluchtelingen is het getal van 2.000 plekken een harde 

doelstelling. Daarnaast is er een inspanningsverplichting gevraagd om nog eens 1.062 

vluchtelingen op te vangen. In regio IJsselland zitten we in juli op 2.073 gemeentelijke 

opvangplekken (GOO) plus 964 particuliere opvangplekken (POO). In november is dat naar 

verwachting 2.600 GOO plus 900 POO. We zien een verschuiving van particuliere opvang 

naar gemeentelijke opvang, waardoor de druk op de gemeentelijke opvanglocaties 

toeneemt. Niet alle huidige en beoogde GOO-plekken in regio IJsselland zijn geschikt voor 

langduriger opvang, opvang gedurende de winter of zijn kostenefficiënt. Daarom heeft het 

bao ermee ingestemd om bovenop de 2.600 beoogde plekken in te zetten op minimaal 400 

nieuwe rendabele GOO-plekken die geschikt zijn voor langdurige opvang, ook in de winter. 

Daarmee behalen we ook de doelstelling van 3.000 GOO plekken.  

 

Statushouders 

Als het gaat om de (versnelde) huisvesting van statushouders presteert regio IJsselland 

landelijk gezien onder het gemiddelde. Dit opschroeven gaat helpen om de asielcrisis te 

beteugelen. Volgens de reguliere taakstelling moeten de 11 gemeenten in IJsselland vóór 31 

december in totaal minimaal 514 statushouders huisvesten. Die taakstelling wordt 

waarschijnlijk nog verhoogd. Binnen deze taakstelling moeten circa 300 statushouders 

versneld (in principe vóór 15 augustus) uit de azc’s worden geplaatst. In het bao is 

besproken dat circa 125 tot 150 statushouders door verschillende gemeenten regulier zullen 

worden geplaatst in de komende weken. Ook wordt in onze regio gekeken hoe nog eens 150 

statushouders gehuisvest kunnen worden in een zogeheten tussenvoorziening (tuvo). 

 

Crisisnoodopvang asielzoekers 

Verschillende burgemeesters spreken tijdens het bestuurlijk afstemmingsoverleg hun dank 

uit naar de gemeente Ommen en de gemeente Kampen, die afgelopen weken beiden in een 

sporthal een crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers hebben ingericht. Ook is er veel 

waardering voor de grote inzet van de mensen van Veiligheidsregio IJsselland om dit alles in 

zeer korte tijd te realiseren. Voor de maanden augustus en september zijn 180 tot 225 extra 

plekken nodig; bij voorkeur 1 of 2 snel te realiseren locaties voor minimaal vier weken (er 

wordt gedacht aan sporthallen, hotels of een schip). Afgesproken wordt om hierover definitief 

te besluiten op uiterlijk vrijdag 15 juli. 

 

Overige thema’s 

De crisisnoodopvang van asielzoekers en vluchtelingenopvang van Oekraïners is het 

bestuurlijke thema waar nu de meeste aandacht naar uitgaat. Voor de andere vijf bestuurlijke 

thema’s die zijn genoemd (sociaal maatschappelijke onrust, nucleaire dreiging, cyber/digitale 

verstoring, uitval nuts/vitaal en (zichtbare) militaire verplaatsingen), geldt op dit moment geen 

bijzondere dreiging. Het kabinet neemt wel maatregelen voor energiezekerheid tijdens de 

komende winterperiode. Daarmee treedt het Bescherm- en Herstelplan Gas in werking. Dit is 

in het bestuurlijk afstemmingsoverleg kort toegelicht. 

 

Strategische sessie 

Tot slot is kort teruggeblikt op de strategische werksessie die onlangs is gehouden door 

trainer Irene Nijhof met het Regionaal Operationeel Team (ROT) en vertegenwoordigers 



 

vanuit het bao. Veiligheidsregio IJsselland neemt de besproken punten in relatie tot 

democratische legitimiteit tijdens een crisis en de inzet van burgerkracht / 

samenredzaamheid (benutten van middelen, menskracht en motivatie uit de maatschappij) 

mee in de strategische beleidsagenda. Deze punten komen terug bij een eerstvolgende 

eendaagse van de Veiligheidsregio. 

 

Tot slot 

Het volgende bestuurlijk afstemmingsoverleg is gepland op 20 juli 2022. Voorlopig blijven wij 

u, mede op verzoek van uw burgemeester, na afloop van het bestuurlijk afstemmingsoverleg 

met een voortgangsbericht informeren. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Peter Snijders  

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


