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Besluit (B) / Knelpunt (K) / Actie (A)

Actueel beeld
15.1 K: De projectleider geeft een toelichting op de actuele situatie Ter
Apel:
• Zoutkamp wordt noodopvanglocatie Ter Apel
• Slapen dagelijks mensen buiten
• Sinds vorige week Veiligheidsrisicogebied
• Sinds vandaag Artsen zonder Grenzen actief (1e inzet binnen NL)
• Onhoudbare situatie
15.2

15.3

15.4

De projectleider geeft een toelichting op het omgevingsbeeld
Land:
• Grootste deel media-aandacht gaat uit naar situatie in Ter Apel
• Onverminderd aandacht voor Albergen
• Veel aandacht voor concept-akkoord
• Kazerne Zoutkamp wordt noopvang voor aanmeldcentrum
• Op zondag veel aandacht voor Bruls in Buitenhof. ‘Elke gemeente
moet helpen’
• Schelberg (met andere bgm’s) in Trouw: We moeten dit samen
oplossen!
• Artikelen NRC en Volkskrant over verdeling asielzoekers
Nederland
Regionaal
• Lokaal (vermeende) overlast in het nieuws CNO (Almelo, Losser)
• Regionaal veel aandacht voor het kortgeding van maandag
• Brand hotel Albergen regionaal ‘trending topic’. Discussie over of
dit te verwachten was en wat er verder nog te verwachten valt.
• Van zondag op maandag spandoeken en acties in Albergen met
‘tegengeluiden’. (#doeislief)
• Tubantia: ‘Zo scoort Twente werkelijk’
De projectleider geeft een stand van zaken opvang ontheemden
Oekraine
- Nu 2671 plekken beschikbaar
- Bezettingsgraad 98%
- Twente groeit door naar 3136
- Inventarisatie naar sluitingsdatum locaties 1 september
gereed
B: Ontheemden Oekraine op locaties die gaan sluiten worden daar
waar mogelijk binnen Twente herplaatst.
De projectleider geeft een stand van zaken statushouders:
De verwachting is dat de Twentse gemeenten dit jaar haar taakstelling
gaan halen.
De projectleider geeft een stand van zaken crisisnoodopvang
asielzoekers:

Toelichting

•
•

15.5

15.6

Op dit moment 214 plekken beschikbaar, waarvan 203 bezet
Er volgen nog drie gemeenten met locaties daarmee komen
we op een totaal van 259 en hiermee voldoen we aan de
eerste opgave van 225
Bestuursakkoord doorstroom migratie
De projectleider herhaalt de afspraken van het bestuurlijke overleg
van 10 augustus 2022.
• Twente herkent de geschetste problematiek en de grote zorgen
rondom het vastlopen van de migratieketen
• Twentse gemeenten lopen tegen grenzen aan van wat mogelijk en
humaan is met de crisisnoodopvang
• Rijk moet met duidelijk plan komen met kaders en
randvoorwaarden voor de vastgelopen asielketen
• Twentse gemeenten willen zich vooral richten op het bieden van
duurzame oplossingen voor statushouders om zo structureel bij te
dragen aan het oplossen van de problemen in de asielketen
De projectleider geeft een korte toelichting op het bestuursakkoord:
• Partijen: Kabinet – VB – VNG – IPO
Algemene uitgangspunten:
• Eén samenhangend totaalpakket voor asiel, huisvesting en
integratie
• Gezamenlijke aanpak alle overheden en uitvoeringsorganisaties
• Transitie van inzet VR’s naar reguliere keten
• Eenduidige communicatie
• Eenduidige regie vanuit het Rijk op uitvoering
onderhandelingsakkoord

15.7

Afspraken in het akkoord voor de korte termijn (uit de crisis komen)
• Inspanning 225 aanvullende plekken CNO per regio
• Verlenging CNO tot uiterlijk 31-12-2022
• Transitie van VR’s naar COA starten na bestuursovereenkomst
• Voorschot voor gemeenten (100 miljoen)
• Opvangplekken voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers en
statushouders flexibel inzetten
• Taken CNO en huisvesting statushouders onderling in regio
uitwisselbaar
• Afspraken overlastgevers in (crisis)noodopvang
• Loket bij Rijk voor een GO of NO GO op voorstellen binnen 72
uur
• Het Rijk brengt uiterlijk 1 oktober 2022 spoedwetgeving in
consultatie (beoogde inwerkingtreding: 1 januari 2023) die
een wettelijke taak creëert voor gemeenten om asielopvang
te realiseren
Vanuit het bestuursakkoord liggen de volgende vragen voor aan het
bestuurlijk afstemmingsoverleg:
1. K: Inspanning voor 225 extra CNO-plekken per
Veiligheidsregio (totaal 450)
2. Verlenging crisisnoodopvang asielzoekers tot 1 januari 2023

Deze afspraken vormen
het vertrekpunt van het
gesprek van van vandaag.

3. Vrije plekken opvang Oekraine inzetten voor asielzoekers
4. Extra versnelling op statushouders (deel taakstelling 2023 in
2022 realiseren)
Samenvatting van de het gesprek:
• Het is goed dat er een akkoord ligt; dit geeft perspectief
• Er zijn wel vraagtekens bij de haalbaarheid in tijd van dit
akkoord (tijdspad ambitieus). Kan het rijk dit waarmaken?
• Akkoord geeft aan dat er op langere termijn een structuele
bijdrage van gemeente aan asielopvang geleverd moet gaan
worden
• Er wordt veel gevraagd van gemeenten (opvang ontheemden
Oekraine, crisisnoodopvang verlengen en verdubbelen en
versnelt huisvesten statushouders)
• De gemeenten zijn welwillend en zien de noodzaak van de
hernieuwde vraag.
• De meeste gemeenten zien mogelijlheden voor verlenging
mits het rijk de afspraken in het akkoord ook na komt.
• Een deel van de gemeenten ziet mogelijheden voor opvang
van meer asielzoekers
• Gemeenten moeten dit uiteraard nog bespreken in colleges
en gemeenteraden
• Hierbij kan ook nog gekeken worden naar meer creatievere
oplossingen binnen de regio
• Het is en blijft wisselwerking tussen rijk/regio en gemeenten.
Komende tijd blijven monitoren of rijk afspraken na komt.
• Het blijft lastig uit te leggen naar inwoners als tijdspad steeds
veranderd. Het behouden van de draagvlak wordt mede
hierdoor lastig.
• De focus blijft gericht op statushouders om zo structureel bij
te dragen aan het oplossen van de problemen in de asielketen
• Een aantal gemeenten is bezig met flexwoningen
• Wethouders wonen en asiel moeten betrokken gaan worden.
Focus VRT/burgemeester is crisisnoodopvang.
B: VRT stelt een persstatement op naar aanleiding van dit overleg.
Deze wordt rondgestuurd voor publicatie
Vervolgafspraken
15.8 B: Vanavond is er een digitaal VB. De voorzitter neemt de input van dit
overleg mee naar het VB
B: In overleg met de voorzitter wordt bekeken wanneer er een nieuw
bestuurlijk afstemmingsoverleg komt.
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