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Geachte leden van de Raad, 

 

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

IJsselland is op 31 augustus opnieuw 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.  

 

• Opvang Oekraïners: de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zitten 

nagenoeg vol. De doelstelling van 3.062 plekken wordt nog niet gehaald. 

• Statushouders: gemeenten zijn volop bezig met het versneld huisvesten van 

statushouders. Er komt mogelijk opnieuw een verhoogde doelstelling aan.  

• Crisisnoodopvang asiel: de huidige doestelling van 225 plekken is intussen verhoogd 

naar 450 plekken per veiligheidsregio. 

 

Veiligheidsberaad 

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn onvoldoende 

(crisisnood)opvangplekken om mensen op te vangen. Acute maatregelen zijn nodig om tot 

directe verlichting te komen en om uit de ontstane crisis te geraken en te blijven. Het kabinet, 

de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad hebben daarom afspraken gemaakt over de opvang 

van asielzoekers en, huisvesting en integratie van statushouders. 

 

In het Veiligheidsberaad van 29 augustus is uitgebreid teruggeblikt op de bestuurlijke 

afspraken ‘doorstroom migratie’ die staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) op 

26 augustus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De burgemeesters hebben het kabinet 

in het Veiligheidsberaad opgeroepen om in de besprekingen de bestuurlijke afspraken met 

medeoverheden (uitvoeringsakkoord) en de politieke afspraken (coalitieakkoord) scherp te 

onderscheiden om verwarring over verantwoordelijkheden te voorkomen. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/08/26/tk-bijlage-notitie-bestuurlijke-afspraken-doorstroom-migratie


 

Vervolg zoektocht locaties 

De gesprekken met tussen gemeenten onderling en met de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) leveren nieuwe inzichten op qua kansen en belemmeringen voor locaties. 

Het BAO stemt in met het gepresenteerde voorstel voor het vervolg van de zoektocht naar 

nieuwe locaties voor langdurige opvang van Oekraïense ontheemden en/of statushouders. 

 

Het BAO stemt ook in met het voorstel om op 28 september een brede sessie te organiseren 

waarbij naast de leden van het BOA ook wethouders wonen / volkshuisvesting, 

woningcorporaties en andere partners worden uitgenodigd. 

 

Taakstelling statushouders 

Iedere gemeente doet er alles aan om aan de inspanningsverplichting rondom het 

huisvesten van statushouders te voldoen. Waar dat mogelijk is kan de taakstelling voor 2023 

naar voren getrokken worden om de ‘prop’ die de asielopvang verstopt, alvast weg te 

werken. In het BAO worden hierover verschillende ideeën uitgewisseld. 

 

Voorstel crisisnoodopvang (cno) 
Het BAO heeft het volgende voorstel voor de lange en korte termijn vastgesteld: 
 
Lange termijn: 

• Verstevigen maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid 

• Toewerken naar locaties voor langdurige opvang inclusief werk en onderwijs 
 
Korte termijn: 

• In elke gemeente hotelkamers in te zetten voor CNO, die rechtdoet aan de 
verdeelsleutel (ong. 100 totaal); 

• Gezamenlijk 1 of meerdere locaties openen van 150 tot 200 plekken, burgemeesters 
bepalen samen welke locatie;  

• Per gemeente te kijken naar extra mogelijkheden om aan de inspanningsverplichting 
te voldoen.   

 
Er wordt aandacht gevraagd voor schaarste in middelen en capaciteit. De veiligheidsregio 
gaat in gesprek met gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden. 
 
Verdeelsleutel (1 okt tot 1 jan): 
Het BAO gaat akkoord met de voorgestelde verdeelsleutel waarbij al geleverde inspanning is 

verdisconteerd. Daarbij is meegegeven dat er onderling afspraken kunnen worden gemaakt 

over uitzonderingen en samenwerking op één van de doelstellingen in de gehele asielketen 

 

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) geen bijzondere dreiging. 
 
Het volgende bestuurlijk afstemmingsoverleg is gepland op 14 september 2022.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Ron König    

Plv. Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


