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Geachte leden van de Raad, 

 

In het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) van de elf gemeenten in de veiligheidsregio 

IJsselland is op 17 augustus gesproken over de voortgang van de opvang van asielzoekers, 

Oekraïners en de huisvesting van statushouders in de regio en de actualiteiten op deze 

thema’s. Gemeenten en veiligheidsregio werken hard om op het totale dossier van 

vluchtelingen doelstellingen te realiseren.  

 

Signalen VRIJ richting Veiligheidsberaad 

In IJsselland willen we vanuit onze barmhartigheid een veilige plek kunnen bieden voor 

vluchtelingen, zo laten de burgemeesters eenstemmig weten tijdens het BAO. Daarom is het 

belangrijk om te blijven werken aan het draagvlak voor opvang onder onze inwoners. Dit 

vraagt inzet van de gemeenten en Veiligheidsregio, maar ook van het Rijk. De 

burgemeesters hebben uitgesproken dat men zich zorgen maakt over de rek in de 

maatschappij, maar ook in het ambtelijke apparaat.  

 

Vergroot ‘brandveiligheid’ 

Oproep aan het Veiligheidsberaad is dan ook: zoek de oplossingen aan de vóórkant, zodat 

er weer lucht komt en de problemen zich niet opstapelen. Vanuit de Veiligheidsregio wordt 

de vergelijking gemaakt: we blijven maar bandjes blussen. Dit is voor nu nodig, maar het 

wordt ook tijd om de brandveiligheid te vergroten.  

 

Ambtelijke capaciteit aan plafond 

Op dit moment is de acute problematiek in Ter Apel nog niet opgelost. Mogelijk komt er op 

korte termijn een verzoek van het ministerie om de crisisnoodopvang opnieuw uit te breiden 

en te verlengen. Een belangrijk signaal naar Den Haag vanuit IJsselland is dan ook dat de 

ambtelijke capaciteit al aan het plafond zit. Bovendien moeten we focus (kunnen) houden op 

de lange termijn, op de huisvesting van statushouders, crisisnoodopvang leidt alleen maar 

tot een ‘rondreizend circus’. De lange termijn oplossingen moeten vooral uit Den Haag 



 

komen, meer zichtbaarheid van het kabinet op dit dossier en concrete acties zijn hierin 

belangrijke voorwaarden. 

 

Verdeling over gemeenten VRIJ 

We doen het samen, met alle elf gemeenten in IJsselland. Iedere gemeente levert een 

evenredig aandeel, dat uitgangspunt is enkele maanden geleden in het BAO uitgesproken en 

wordt bevestigd door de burgemeesters. Dit is belangrijk, ook voor bestuurlijk draagvlak in 

gemeenten waar al wel locaties zijn gevonden. Gemeenten die nog geen locaties hebben 

aangewezen, moeten over de brug komen. Soms vraagt dat meer tijd, bijvoorbeeld omdat er 

in die gemeente geen leegstaande kantoren zijn. Het kan ook zijn dat een gemeente al op 

een andere wijze een bijdrage levert, zoals huisvesting van statushouders of dat zij een 

asielzoekerscentrum in hun gebied hebben. Soms doen zich kansen voor, bijvoorbeeld 

vanuit de kerken, of vakantieparken die na de zomer wellicht opvangcapaciteit kunnen 

bieden. Uiteindelijk kan de vrijwilligheid echter onder druk komen te staan. In NRC is 

gesuggereerd om vrijwilligheid in uiterste nood te vervangen door toewijzing van een 

evenredig aantal asielzoekers per gemeente. Vanuit het BOA wordt gevraagd om een 

dergelijke verdeling per gemeente uit te werken voor IJsselland, waarbij het aantal 

opgevangen asielzoekers en gehuisveste statushouders per gemeente als uitgangspunt 

worden genomen. Uiteraard moet deze uitwerking passen in de landelijke ontwikkelingen en 

discussies over dit onderwerp.  

 

Longlist langdurige opvang  

Om asielzoekers, Oekraïners en statushouders (tijdelijk) goed op te kunnen (blijven) vangen 

en huisvesten is het belangrijk dat er zo snel mogelijk geschikt te maken locaties in beeld 

komen voor langdurige opvang. In de regio wordt daarom gewerkt aan een longlist van 

mogelijke locaties en in het BAO is een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan de lijst 

objectief beoordeeld kan worden. Gezien de huidige situatie in de asielopvang (gemeenten 

leveren al jaren structureel te weinig AZC-plekken), de bijna volledige bezette 

Oekraïneopvang en de regionale achterstand in de huisvesting van statushouders, is “snel 

geschikt te maken” het voornaamste criterium bij de keuze van locaties. Transformatie van 

bestaand vastgoed gaat vaak het snelst. De longlist van mogelijke locaties wordt momenteel 

beoordeeld; in een volgend BAO worden één of meer locaties gepresenteerd als meest 

kansrijk.  

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Offinga    

Plv. Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


