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Geachte leden van de Raad, 

 

Ook in de afgelopen (zomerreces)weken was de nood in Ter Apel onverminderd hoog. 

 

Veiligheidsberaad 

In het Veiligheidsberaad is op 18 juli opnieuw indringend gesproken over de zeer inhumane 

situatie die in Ter Apel is ontstaan. Ook is de brief met de ‘stoplijn’ voor crisisnoodopvang per 

1 oktober besproken. De staatssecretaris erkent de onhoudbare problematiek in Ter Apel. Er 

moet structureel een aantal zaken veranderen. Het Veiligheidsberaad vraagt aandacht voor 

het gegeven dat niet alleen de mensen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

op hun tandvlees lopen maar dat dat ook geldt voor andere partners in de keten, zoals de 

veiligheidsregio’s en de gemeenten. 

 

Bestuurlijk afstemmingsoverleg 

Tijdens het bestuurlijk afstemmingsoverleg (bao) van 20 juli stond het ‘procesvoorstel 

zoekopdracht nieuwe locaties’ op de agenda. Via gemeenten en makelaars willen we komen 

tot een longlist van locaties die geschikt (te maken) zijn voor: 

 

1. langdurige opvang / tussenvoorziening gedurende enkele jaren  

2. noodopvang gedurende enkele maanden 

3. (geplande) crisisnoodopvang gedurende enkele weken 

 

Met behulp van nog te ontwikkelen toetsingscriteria mondt dit uit in een bestuurlijk te 

accorderen shortlist van bruikbare locaties. We streven ernaar dit proces eind augustus af te 

ronden om daarna de vervolgstappen te bespreken. 

 

Verder is een globale cijfermatige indicatie gegeven van de stand van zaken per opgave en 

per gemeente. Het gesprek daarover mondde uit in een gezamenlijk gevoeld belang om de 



 

druk onderling zo evenredig mogelijk te verdelen. Ook tijdens het bao van 3 augustus is 

opnieuw stil gestaan bij de voortgang op de verschillende opgaves.  

 

Crisisnoodopvang 

Tijdens het overleg van 20 juli en dat van 3 augustus ging de meeste aandacht uit naar het 

realiseren van crisisnoodopvang van asielzoekers. De planning voor (de gemeenten in) 

veiligheidsregio IJsselland was op dat moment rond t/m eind augustus. Voor de maand 

september komen we nog plekken tekort.  

 

Gemeente Ommen en gemeente Kampen deelden hun ervaringen met de recente 

crisisnoodopvang in hun gemeente. Beide gemeenten gaven aan nagenoeg geen 

vervelende ervaringen te hebben meegemaakt. Wel veel begrijpelijke zorgen, vragen en 

negatieve reacties vooraf. Maar de ervaring leert dat zich in de praktijk niet of nauwelijks 

vervelende ervaringen in de omgeving hebben voorgedaan. Een belangrijk aspect is om 

verveling tegen te gaan. Het dagbestedingsprogramma zoals dat in Kampen is gebruikt, is 

inmiddels al verspreid naar andere gemeenten die (binnenkort) crisisnoodopvang realiseren.  

 

Programma Vluchtelingen Oekraïne 

Er is een wijziging van de beleidslijn voor de zogeheten ‘derdelanders’ met een tijdelijke 

verblijfsvergunning in Oekraïne. Met ingang van 19 juli hebben mensen die tijdelijk in de 

Oekraïne verbleven geen recht meer op gemeentelijke opvang in Nederland. 

 

Op  20 juli is besproken dat we als gemeenten binnen onze veiligheidsregio op zoek moeten 

naar minimaal 400 extra opvangplekken, die geschikt zijn voor langdurige opvang van 

Oekraïners. Deze opgave is onderdeel van de zoektocht naar nieuwe locaties en komt in een  

volgend bao  terug. 

 

Huisvesting statushouders 

N.a.v. de huisvesting van statushouders is gesproken over onduidelijkheid rondom de hotel- 

en accommodatieregeling. Met deze regeling kunnen gemeenten voor een periode van 

maximaal zes maanden gebruik maken extra financiële middelen voor het tijdelijk huisvesten 

van statushouders in afwachting van meer permanente locaties. Onder verantwoordelijkheid 

van de gemeente krijgt een statushouder tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of 

recreatiewoning, totdat er definitieve huisvesting beschikbaar komt. Is er na zes maanden 

geen locatie voor huisvesting gevonden, dan stopt de regeling en zijn de kosten vanaf dat 

moment voor de gemeente. Verdere informatie over deze regeling wordt ambtelijk 

uitgewisseld. 

 

In het online overleg van 3 augustus is ook gesproken naar de beoogde versnelling van 

huisvesting statushouders. De regionale opgave is om vóór half augustus 300 statushouders 

uit azc’s te halen en te huisvesten in tussenvoorzieningen en/of de eigen gemeente. De 

conclusie was dat we samen wel degelijk een versnelling realiseren, maar (nog) niet in het 

gevraagde tempo. Afgesproken is dat elke gemeente poogt om de beoogde versnelling per 

gemeente te realiseren (bijvoorbeeld via de hotel- en accommodatieregeling) en dat bij 

knelpunten de VR ingezet kan worden om geconstateerde knelpunten op te lossen. 

 

 

 



 

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. 

 

Tot slot 

Het volgende bestuurlijk afstemmingsoverleg is gepland op 17 augustus 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 / Ron König 

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


