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Geachte leden van de Raad, 

 

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

IJsselland is op 14 september 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.  

 

Terugkoppeling Veiligheidsberaad 

 

Crisisnoodopvang/statushouders 

Het beeld dat overheerste tijdens het beraad is dat de druk onverminderd hoog blijft. Overal 

in het land is men bezig te overbruggen. Zo wordt er in Amsterdam en Velzen gewacht op 

schepen die gaan voorzien in veel nieuwe opvangplekken.  

 

Opvang Oekraïners 

De opvang bij particulieren stokt. Ook de mensen die hier niet meer terecht komen moeten 

worden opgevangen door gemeenten.  

 

Plannen Covid 

Naast het agendapunt Opvang is in het veiligheidsberaad ook aandacht besteed aan 

plannen voor Covid. In deze plannen staat hoe we ons kunnen voorbereiden op mogelijke 

nieuwe besmettingsgolven. Ook wordt beschreven hoe we een lockdown kunnen voorkomen 

en kunnen zorgen dat de samenleving kan blijven doordraaien. Er wordt zwaar ingezet op 

communicatie (gedragsmaatregelen) en andere interventies. De stukken gaan ook naar de 

Tweede Kamer. De wetgeving die wordt voorbereid gaat niet alleen gelden voor Covid, maar 

ook voor andere mogelijke pandemieën in de samenleving. 

 

 



 

Crisisnoodopvang 

Het is goed om te zien dat alle gemeenten binnen VRIJ flink in beweging zijn om CNO te 

organiseren. De aantallen opvangplekken lopen nog steeds op en blijven in ieder geval tot 

december 2022 vrij constant op peil. Voor november is de schatting dat we over de 450 

plekken heen gaan. Daarmee voldoen we aan de ons opgelegde taakstelling van het Rijk. 

Veel opvangplekken zijn nu nog wel ‘under construction’. Voor andere plekken geldt dat 

contracten kunnen worden verlengd, bijvoorbeeld voor de boot die nu naar Genemuiden 

gaat. 

 

Opvang Oekraïners 

In de grote steden in Nederland lopen de opvangcijfers voor. De Oekraïners hebben zelf 

voorkeur voor de grote stad ten opzichte van landelijker gebieden. Als VRIJ hebben we nog 

wel wat te doen als het gaat om beschikbaar stellen van plekken tot en met januari. Over 14 

dagen wordt hierover het gesprek aangegaan met de verantwoordelijke wethouders in deze 

regio. 

 

Statushouders 

Volgens het COA hebben we als VRIJ nog 327 statushouders onder te brengen tot 1 januari 

2023. Gemeenten zijn hard met deze taakstelling bezig.  

 

Er wordt ons daarnaast nog gevraagd om tussen de 12/15 eengezinswoningen beschikbaar 

te stellen voor alleenreizende minderjarige asielzoekers. In elke woning worden 4/5 jongeren 

gehuisvest. Zij worden begeleid door het NIDOS. Landelijke ervaringen met deze vorm van 

opvang en begeleiding zijn positief. 

 

Speelveld in kaart  
Het speelveld van de Vluchtelingenopvang is complex. Er wordt een document gemaakt over 
alle facetten van de Vluchtelingenopvang. Dit document kan ook dienen om de 
gemeenteraden te informeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Peter Snijders 

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


