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Programma Flexibilisering van de asielketen opvangplekken in Zuid-Holland
Advies
1.

Vast te stellen de brief aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de ZuidHollandse gemeenten waarin een beroep op de gemeenten wordt gedaan om bij te dragen
aan het verminderen van de druk op de opvangcapaciteit door:
a.
b.

2.

opvangplekken te realiseren door een opvang in de gemeente te openen, en/of
vergunninghouders die aan de gemeente zijn gekoppeld, sneller te huisvesten,
zodat zij niet onnodig opvangcapaciteit bezet houden.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Programma Flexibilisering van de
asielketen opvangplekken in Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- in de brief de zinnen ten aanzien huisvesting van grote gezinnen en alleenstaanden aan te
passen in die zin dat dit in zijn algemeenheid een lastig vraagstuk is en dit dus ook geldt voor het
huisvesten van vergunning- en statushouders;
- in de publiekssamenvatting “enorme opgave” te veranderen in “urgente opgave”..

Bijlagen
1 . GS-brief aan Zuid-Hollandse gemeenten met opgave ten aanzien van opvang en huisvesting
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Toelichting voor het College

Aan de landelijke Regie Tafel van 14 mei 2020 is de uitvoeringsagenda Flexibilisering van de
asielketen en de kwantitatieve opgave per provincie vastgesteld.
De uitvoeringswerkingsagenda schetst een beeld van de toekomst van het asielsysteem en van
de toekomstige opvangvormen: gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties, satellietlocaties en
regionale opvanglocaties.
Door een deel van de opvangvormen volgtijdelijk dan wel gelijktijdig te benutten voor Flexwonen
kan volgens de uitvoeringsagenda het asielsysteem robuust worden. Want door Flexwonen kan
de dan weer een groeiende en dan weer een krimpende instroom van asielzoekers worden
opgevangen.
In de kwantitatieve opgave is de volgende opdracht voor onze provincie geformuleerd:
·
·
·
·

417 opvangplekken te realiseren in 2020;
1 .100 opvangplekken, uiterlijk te realiseren in 2021 als compensatie van de opvangcapaciteit
van de locaties die in 2021 gaan sluiten (Rotterdam en Rijswijk);
2.450 tot 2.700 opvangplekken, te realiseren vóór 2024, in de vorm van een regionale
opvanglocaties; en
1 .430 tot 1 .500 opvangplekken, te realiseren vóór 2024 in de vorm van gemeenschappelijke
vreemdelingenlocaties of satellietlocaties.

In een brief aan alle colleges van Burgemeesters en wethouders van Zuid-Holland wordt
aandacht gevraagd voor deze enorme opgave in de asielketen en worden de colleges gevraagd
om bij te dragen aan het verminderen van de druk op de opvangcapaciteit door:
·
·

opvangplekken al dan niet in combinatie met Flexwonen te realiseren, en/of
vergunninghouders, die aan de gemeente zijn gekoppeld, sneller te huisvesten, zodat zij niet
onnodig opvangcapaciteit bezet houden.

Financieel en fiscaal kader
Bedrag ex BTW: n.v.t.
Programma: Sterke steden en dorpen
Financiële risico’s: n.v.t.
Juridisch kader
Niet van toepassing .

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 16 juli jl. heeft de Commissaris van de Koning in zijn rol als Rijksheer een brief aan de
voorzitters van de veiligheidsregio’s gestuurd. In deze brief wordt verwezen naar de brief van de
Landelijke Regie Tafel van 18 juni 2020 aan alle burgemeesters en alle Commissarissen van de
Koning waarmee zij worden geïnformeerd over het feit dat de Landelijke Regie Tafel de
uitvoeringsagenda en de kwantitatieve opgave heeft vastgesteld.
Ook geeft de Commissaris in deze brief de gemeenten in overweging om mee te doen aan een
experiment om kleinschalige opvanglocaties te realiseren.
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3 Proces
Door de combinatie van opvang en Flexwonen en door het verminderen van de benodigde
opvangplekken door vergunninghouders sneller te huisvesten komen verschillende
verantwoordelijkheden van de provincie samen:
·

De commissaris van de koning in zijn rol van Rijksheer als het gaat om het bevorderen van
het realiseren van opvangplekken. Daartoe heeft de CdK de provinciale regie tafel (PRT)
opnieuw bij elkaar geroepen. Onder voorzitterschap van de CdK bespreekt de PRT de
opgave om de opvangplekken te realiseren. Aan de PRT zitten naast de CdK de voorzitters
van de vier veiligheidsregio’s, vertegenwoordigers van het COA en de gedeputeerde Wonen.
De CdK bevordert het proces om opvangplekken te realiseren. Dit doet hij door te initiëren
dat de vier veiligheidsregio’s aan de PRT een besluit nemen over het aandeel van de
provinciale opgave dat elke veiligheidsregio voor haar rekening neemt.
De voorzitter van de Veiligheidsregio zal vervolgens binnen zijn Veiligheidsregio moeten
bevorderen dat het aandeel van de Veiligheidsregio wordt gerealiseerd
Het besluit om feitelijk in een gemeente een opvang te openen is een besluit van het college
van Burgemeester en wethouders van een gemeenten en het COA.

·

Gedeputeerde Staten en de gedeputeerde Wonen als het gaat om het provinciaal wonen
beleid en de provinciale toezichthoudende rol.
Omdat de uitvoeringsagenda uitgaat dat een deel van de opvangplekken in combinatie met
Flexwonen wordt gerealiseerd is er een link met het provinciale wonen beleid.
Deze link is er ook als het gaat om het sneller huisvesten van vergunninghouders. Het blijkt
dat veel gemeenten moeite hebben met het huisvesten van vergunninghouders die
alleenstaand zijn of die een groot gezin hebben. Dit omdat de benodigde woningen veelal niet
ruim beschikbaar zijn in de sociale voorraad. De provincie kan in het kader van haar wonen
beleid bevorderen dat bij de actualisering van de regionale woningbouwprogramma’s meer
woningen voor alleenstaanden en voor grote gezinnen in het programma worden
opgenomen.
De provincie houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken. Een van
die taken is het huisvesten van vergunninghouders.

In de voorliggende brief wordt de colleges gevraagd om bij te dragen aan het verminderen van de
druk op de opvangcapaciteit door:
·
·

opvangplekken al dan niet in combinatie met Flexwonen te realiseren, en/of
vergunninghouders, die aan uw gemeente zijn gekoppeld, sneller te huisvesten, zodat zij niet
onnodig opvangcapaciteit bezet houden.

Met deze brief worden eigenlijk én de burgemeester én de wethouder wonen aangesproken.
De burgemeester is via de Veiligheidsregio betrokken bij het realiseren van de opvang en de
wethouder wonen bij het gemeentelijk en regionale wonen beleid dat moet bijdragen aan het
huisvesten van vergunninghouders.
Deze brief moet ertoe moeten leiden dat de gemeente een integrale aanpak ontwikkelt die
bijdraagt aan het verminderen van de druk op de opvangcapaciteit.
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4 Participatie
Niet van toepassing

5 Communicatiestrategie
Er vindt geen actieve communicatie plaats, anders dan via de brief en de publiekssamenvatting.
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