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Met deze informatienotitie verstrekken wij u de meest actuele informatie inzake het Rijksstandpunt
over de opvang van vluchtelingen. Op 8 september 2016 is via een persbericht van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie bekendgemaakt dat er, ook bij een toenemende asielinstroom, nog voldoende
opvangplekken beschikbaar zijn voor dit én het volgende kalenderjaar. Dit is besproken bij de
Landelijke Regietafel, waarbij minister Blok (BZK), staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), Rijksheren, IPO en
VNG aanwezig waren.
Verder is toen afgesproken op regionaal niveau te inventariseren in welk stadium de huidige (plannen
voor) opvangplekken zijn en wat de gevolgen zijn als deze worden stopgezet. Dit zal op 19 september
2016 plaatsvinden voor onze regio aan de zgn. Regietafel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ).
Naar verwachting zal het geluid dat van de Regietafel van de VRGZ komt niet anders zijn dan die van
de Landelijke Regietafel.
Vorige week informeerden wij u op dat moment nog geen aanleiding zagen om ten aanzien van de
AZC-raadsopdracht een pas op de plaats te maken. Met de informatie van de Landelijke Regietafel,
waaruit inhoudelijk naar voren is gekomen dat er ook voor 2017 voldoende opvangplekken
beschikbaar zijn – ook wanneer de asielstroom groter wordt – willen wij onze ogen niet sluiten voor
deze nieuwe realiteit, waarmee de uitvoering van de raadsopdracht niet langer meer als uiterst urgent
is aan te merken. De gesprekken met de stad ten behoeve van draagvlakpeiling zullen wij dan ook niet
op korte termijn gaan uitvoeren. Wel houden wij de regionale, nationale en internationale
ontwikkelingen nauwlettend in het oog, zodat wij de raadsopdracht kunnen voortzetten zodra
daarvoor enige concrete aanleiding bestaat.
Blijft overeind dat wij onze lokale verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan het
vluchtelingenvraagstuk onverminderd voelen.
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