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Opvang asielzoekers

Geachte burgemeester,
Op 9 oktober 2015 heeft een delegatie van het kabinet bestuurlijk overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van IPO en VNG. Dit overleg had als doel om gezamenlijk oplossingen te vinden
met betrekking tot de huidige problematiek van de opvang van vluchtelingen/asielzoekers. lk
onderstreep dat deze problematiek een gezamenlijke opgave vraagt waar diverse overheden moeten
samenwerken.
Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is mij verzocht om als Rijksorgaan op
te treden inzake de hiervoor genoemde problematiek en hierover te rapporteren aan de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De opvang van de asielzoekers vraagt op dit moment om
verschillende typen opvang, te weten crisisnoodopvang (bijvoorbeeld sporthallen), noodopvang
(bijvoorbeeld Mauritskazerne in Ede) en reguliere opvang (AZC's). Met name stabiliteit in de
noodopvang is op dit moment zeer wenselijk.

Daartoe is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat het zeer wenselijk is dat per provincie de
noodopvang wordt uitgebreid waardoor de crisisnoodopvang wordt verminderd en allerlei
verhuisbewegingen worden beperkt. ln dit kader moet worden gezocht naar noodopvang. Grote
locaties voor noodopvang, vergelijkbaar met Heumensoord bijNijmegen (slechts tot I juni2016
beschikbaar), hebben de voorkeur van de regering. Gezien de verwachte ontwikkelingen zullen deze
locaties tot en met 2016 beschikbaar moeten zijn.
Om aan het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kunnen
voldoen, zou ik graag van u vernemen wat de verschillende mogelijkheden van opvang zijn (inclusief
capaciteit, beschikbaarheid en haalbaarheid) binnen uw gemeente of samen met andere gemeenten.
Gezien de aard, omvang en urgentie van de opvang kunt u hierbij denken aan bestaande
leegstaande bebouwing die snel geschikt te maken is, of locaties waar op korte termijn
tijdelijke of semi-permanente voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Met name in het
geval van semi-permanente voorzieningen zullen factoren als bereikbaarheid, externe veiligheid en
ligging ten opzichte van andere functies de geschiktheid bepalen.
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Naast de vraag van de minister benaderen wij de problematiek in een breder perspectief. Vanuit
verschillende verantwoordelijkheden kijken we naar de gehele keten met betrekking tot opvang van
asielzoekers (crisisopvang, noodopvang, AZC's en huisvesting statushouders). Ondanks dat de
verantwoordelijkheid bij u ligt wil ik, samen met gedeputeerde mevrouw Meijers, u hierbij de helpende
hand bieden. Om een volledig beeld te krijgen verzoek ik u bijgaand format in te vullen. Uiteraard zijn
wij bereid nader met u in gesprek te gaan. Dit zou kunnen in WGR-regio verband, waar de
woonagenda's worden besproken.

Samen met de minister en de staatssecretaris ben ik van mening dat het in het belang van allen is om
gezamenlijk de regie te pakken in Gelderland. Een gezamenlijke regie zorgt voor duidelijkheid voor de
inwoners van Gelderland en voor het vergroten van draagvlak. lk ben op dit moment in overleg met de
voorzitters van de veiligheidsregio's om de voortgang te bespreken.
Graag ontvang ik vóór aanstaande vrijdag de gevraagde gegevens van u. U kunt mailen naar
post@gelderland.nl, ter attentie van de heer mr. D. Oosterom, plaatsvervangend kabinetschef

Hoogachtend

Commissaris van de Koning
in de provincie Gelderland,
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staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
dr. K.H.D.M. Dijkhoff
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