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Geachte leden van de Raad, 

 

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

IJsselland is op 28 september opnieuw gesproken over de voortgang van de opvang van 

asielzoekers, Oekraïners en de huisvesting van statushouders. Het knelt aan alle kanten!  

Gemeenten en veiligheidsregio werken onverminderd hard om op het totale dossier van 

vluchtelingen de beoogde doelstellingen te realiseren maar dit lukt onvoldoende. 

 

• Opvang Oekraïners: de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen zitten 

nagenoeg vol. De huidige doelstelling van 3.062 plekken in onze regio wordt niet 

gehaald, terwijl de verwachting is dat de instroom van Oekrainers nog door zal 

groeien van de huidige 80.000 naar ca. 120.000 

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

statushouders. De doelstellingen worden verhoogd maar worden nu nog niet 

gehaald, terwijl de doorstroom van statushouders cruciaal is om weer ruimte te 

creëren in de overvolle azc’s. Als daar meer plek zou zijn, is er geen of veel minder 

crisisnoodopvang nodig. 

• Crisisnoodopvang asiel: de huidige doelstelling van 225 plekken is verhoogd naar 

450 plekken per veiligheidsregio. Deze doelstelling halen we in regio IJsselland op dit 

moment niet. De huidige planning laat zien dat de doelstelling vanaf halverwege 

november wel wordt gehaald. 

 

De opgave is groot. Waar aan de ene kant nieuwe locaties worden gevonden, zowel voor de 

crisisnoodopvang van asielzoekers als voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, 

worden aan de andere kant ook weer locaties afgebouwd en gesloten. Voldoende 

doorstroom van statushouders en nieuwe opvanglocaties openen blijven de belangrijkste 

speerpunten.  Zeker omdat we  zien we dat de situatie in Oekraine nog steeds zorgelijk is, er 

sprake is van een stijging van asielzoekers, en er mogelijk nieuwe vluchtelingenstromen op 

gang komen. Bijvoorbeeld als het gaat om de situatie in Rusland en Iran.  



 

 

Veiligheidsberaad 

In het Veiligheidsberaad van 26 september 2022 is ook uitgebreid stilgestaan bij de krapte in 

de opvang. Of het nu gaat om de crisisnoodopvang van asielzoekers, de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne of het versneld huisvesten van statushouders; aan alle kanten 

dreigen tekorten en vertragingen. Dit is een groot punt van zorg, dat de burgemeesters als 

voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben besproken met de aanwezige kabinetsleden. 

 

Daarnaast is gesproken over de eerste versie van het zogeheten transitieplan voor afbouw 

van de crisisopvang, die voor de veiligheidsregio’s op 1 januari 2023 stopt. Dit betekent dat 

het beheer van de locaties die in het kader van crisisnoodopvang zijn geopend van de 

gemeente overgaan naar het COA.  Het kabinet heeft met de veiligheidsregio’s afgesproken 

dat dat plan op 1 oktober klaar zou zijn. Die datum is niet gehaald. Op 10 oktober wordt een 

volgende versie in het Veiligheidsberaad besproken Het is volgens het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers (COA) nog altijd wel de bedoeling dat per 1 januari 2023 de 

asielopvang weer in zijn geheel bij het COA ligt. Intussen loopt het COA de personele 

achterstanden behoorlijk in. 

 

Sessie huisvesting 

In het tweede gedeelte van het overleg was tijd ingeruimd voor een brede brainstormsessie 

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

woningcorporaties en andere partners zoals de provincie Overijssel waren uitgenodigd. Deze 

bijeenkomst was een vervolg van een inspiratiesessie op 28  april  2021, waar niet alleen 

over de vluchtelingencrisis is gesproken maar in de volle breedte over de wooncrisis. 

Immers, het gebrek aan voldoende beschikbare sociale huurwoningen is de belangrijkste 

oorzaak van het stagneren van de uitstroom van statushouders uit AZC’s. Er zijn 

verschillende ideeën uitgewisseld, die door een bestuurlijke kopgroep verder uitgewerkt 

zullen worden. Een voorstel met de opdracht voor deze groep wordt in een volgend BAO 

geagendeerd.  

 

Naast het delen van kennis zal de insteek ook zijn om barrières weg te halen rondom het zo 

snel mogelijk bouwen van flexwoningen, het realiseren van de ambitieuze woonagenda, en 

waar nodig het realiseren van tussenvoorzieningen. Burgemeesters riepen elkaar op daarbij 

ook andere partijen in de samenleving, zoals kerken en (sport)verenigingen of ondernemers, 

actief te betrekken. Gemeente Kampen deelt hierover graag ervaringen. 

 

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 (sociaal maatschappelijke onrust, nucleaire dreiging, cyber/digitale verstoring, uitval 

nuts/vitaal en (zichtbare) militaire verplaatsingen) geldt op dit moment geen bijzondere 

dreiging. Het volgende bestuurlijk afstemmingsoverleg is gepland op 12 oktober 2022.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Peter Snijders   

Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


