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Zoals toegezegd in de commissievergadering van 18 januari jl stuur ik u hierbij de geactualiseerde bestuurlijke 

tijdslijn toe. De actualisatie betreft de periode 1 december ‘15 tot en met 20 januari ’16. 
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Bestuurlijke tijdslijn (d.d. 21 januari 2016) 

(aanvullingen t.o.v. het eerdere overzicht bij de statenbrief van 2 november ‘15 herkent u aan de aangegeelde 

data vanaf 2 november ’15) 

 

- 17 september 2015: de Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken (hierna, de DG Vreemdelingenzaken) 

geeft aan de voorzitters veiligheidsregio aan dat er een urgent probleem is in de kortdurende opvang (i.e. 

crisisnoodopvang) van vluchtelingen en vraagt alle Nederlandse veiligheidsregio’s om hulp. Concreet: 1.500 

slaapplaatsen voor 72 uur, inclusief verzorging. Het verzoek richt zich op locaties zoals binnen gemeenten 

beschikbaar vanuit het gemeentelijk proces bevolkingszorg. 

- 30 september 2015: de DG Vreemdelingenzaken spreekt in een verzoek aan alle burgemeesters, colleges 

van B&W en gemeenteraden van Nederland de verwachting uit dat de instroom van vluchtelingen hoog blijft 

en dat het beschikbaar komen van nieuwe locaties voor opvang en noodopvang door het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers (hierna, het COA) geen gelijke tred houdt met de aantallen vluchtelingen die dagelijks 

in Nederland arriveren. De DG Vreemdelingenzaken stelt dat – in aanvulling op de locaties die naar 

aanleiding van het verzoek van 17 september via de lijn van de veiligheidsregio’s reeds zijn aangedragen
1
 – 

nu zowel wordt gezocht naar extra locaties voor crisisopvang (korte opvang van ca. 72 uur) als naar locaties 

voor opvang van vluchtelingen voor een wat langere duur (noodopvang). Om te voorkomen dat 

vluchtelingen steeds weer opnieuw moeten worden verplaatst tot zij in de reguliere opvang kunnen worden 

opgenomen, vraagt de DG Vreemdelingenzaken om een meer structureel gezamenlijk aanbod van 

gemeenten (enkele grotere locaties per veiligheidsregio, beschikbaar tot het einde van het jaar). 

- 7 oktober 2015: naar aanleiding van het verzoek van de DG Vreemdelingenzaken van 30 september 

convoceert de burgemeester Utrecht als voorzitter veiligheidsregio, voor een buitengewoon overleg 

vluchtelingenopvang op 13 oktober 2015 (zie verder daar): (i) de burgemeesters in de regio Utrecht, (ii) de 

gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen, en (iii) de portefeuillehouders vreemdelingenzaken van de 

colleges B&W. 

- 9 oktober 2015: ‘torentjesberaad’ over de migratiecrissis op het ministerie van Algemene Zaken met een 

brede vertegenwoordiging van de regering, de voorzitter van de VNG en, namens het IPO, de commissaris 

van de Koning in de provincie Overijssel (Bijleveld) en de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen in 

de provincie Noord-Holland (Geldof). 

- 12 oktober 2015: een memo van een unitmanager van het COA aan de directeuren van de 

veiligheidsregio’s, waarin andermaal een concreet verzoek wordt gedaan (enerzijds per veiligheidsregio’s 

500 noodopvangplaatsen voor een periode van 3 tot 6 maanden en anderzijds crisisnoodopvang), draagt bij 

aan de verwarring bij (lokale) overheden over de precieze vorm en grootte van de vraag vanuit het rijk. 

- 13 oktober 2015 (1): in de statenzaal van het huis van de provincie vindt in de ochtend een buitengewoon 

overleg vluchtelingenopvang plaats. Namens de provincie zijn de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en 

Wonen en de provinciesecretaris aanwezig. In het overleg blijkt onder de Utrechtse bestuurders een ruime 

bereidwilligheid mee te denken en bij te dragen aan oplossingen in de migratiecrisis. In de regio vindt 

bovendien op verschillende locaties al crisisnoodopvang en noodopvang plaats. Er wordt uitgesproken als 

Utrechtse bestuurders schouder aan schouder te opereren. Daarnaast wordt in de bijeenkomst de behoefte 

uitgesproken aan nadere duiding en verheldering van vorm en grootte van de vraag vanuit het rijk. 

- 13 oktober 2015 (2): in navolging op het torentjesberaad verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken 

(hierna, de minister BZK) de commissarissen van de Koning op basis van artikel 1 van hun ambtsinstructie 

(handelend als rijksorgaan: de minister vertegenwoordigend in de provincie) een bemiddelende rol te spelen 

in de totstandkoming van grote noodopvanglocaties per provincie. De commissaris van de Koning in de 

provincie Utrecht geeft aan in de uitoefening van zijn bemiddelende rol zoveel mogelijk aan te haken bij 

                                                           
1
 In de media (onder andere de website van RTV Utrecht) zijn overzichten bijgehouden van de gebruikte 

crisisnoodopvanglocaties per gemeente in onze provincie. 
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bestaande samenwerkingen en initiatieven in de regio. Daarover is door de commissaris van de Koning ter 

afstemming contact gelegd met de voorzitter veiligheidsregio. 

- 19 oktober 2015: nader vorm gevend aan de gezamenlijke regionale aanpak waarvoor in het buitengewoon 

overleg vluchtelingenopvang van dinsdag 13 oktober 2015 draagvlak werd gevonden, wordt onder 

voorzitterschap van de burgemeester Amersfoort (vice-voorzitter dagelijks bestuur veiligheidsregio) een 

ambtelijke werkgroep ‘Taskforce Opvang Vluchtelingen’ (hierna, de TOV) in het leven geroepen. De 

voorzitter TOV informeert de burgemeesters over (i) de constitutie van de werkgroep (leden: algemeen 

directeur veiligheidsregio Utrecht (Bos), plaatsvervangend directeur veiligheidsregio Utrecht (Frek), 

coördinerend gemeentesecretaris (Van Delden, IJsselstein), provinciesecretaris (Goedhart)), (ii) het verslag 

van een overleg met de DG Vreemdelingenzaken over vorm en grootte van de vraag vanuit het rijk, en (iii) 

het proces om tot een inventarisatie van opvangmogelijkheden in de provincie Utrecht te komen. Dit proces 

zal zich richten op meer structurele noodopvang in de Utrechtse regio (beschikbaar tot en met eind 2016). 

Aan de burgemeesters is een besloten proces voorgesteld op basis waarvan zo spoedig mogelijk tot een 

shortlist van locaties wordt gekomen. In genoemd proces zijn medeoverheden als de politie, de 

veiligheidsregio en de GHOR betrokken. 

- 21 oktober 2015: de commissaris van de Koning en gedeputeerde Van den Berg sturen een informerend 

memorandum ‘vluchtelingenvraagstuk – betrokkenheid provincie Utrecht’ aan de leden van het 

fractievoorzittersconvent in de provinciale staten van Utrecht.  

- 28 oktober 2015: het COA organiseert een informerende bijeenkomst voor provincies. De commissaris van 

de Koning, gedeputeerde Van den Berg en de provinciesecretaris wonen de bijeenkomst bij. Met betrekking 

tot regie wordt vanuit de provincies aangegeven dat er behoefte is aan een eenduidige regisseur en 

aanspreekpunt: is het de minister BZK, de staatssecretaris Veiligheid en Justitie (hierna, 

de staatssecretaris VenJ), het COA? Door de meeste provincies wordt aangegeven dat er, indien de 

provincies inderdaad wordt gevraagd een coördinerende rol te vervullen, duidelijkheid geschept dient te 

worden in de verwachtingen van taken en verantwoordelijkheden. Met betrekking tot schaalgrootte wordt 

door de provincies andermaal herhaald dat het voor grote locaties lastiger is maatschappelijk draagvlak te 

verwerven dan voor kleinere locaties. Met betrekking tot de termijn voor de gevraagde opvang wordt door 

het COA aangegeven dat het zeer aannemelijk is dat de opvangbehoefte in 2017 e.v. voortduurt, dus dat de 

feitelijke vraag van de minister (tot einde 2016) en de werkelijke behoefte van elkaar verschillen.  

- 28 oktober 2015: naar aanleiding van het verzoek van de minister BZK aan de commissarissen van de 

Koning om per provincie een grote opvanglocaties á la Heumensoord in Nijmegen te realiseren (dd. 13 

oktober), geeft de NOS in een nieuwsbericht aan geïnventariseerd te hebben dat ‘geen enkele gemeente en 

provincie’ op zoek wil gaan naar ‘een plek voor een grote noodopvanglocatie met ongeveer 2.000 bedden’. 

In een reactie aan de NOS geeft minister Plasterk aan dat geen probleem te vinden:  

Kort na het verzoek aan provincies heeft hij namelijk al met de provincies besproken dat de opvang ook 

verspreid zou mogen worden over meerdere locaties, aldus de minister. Veel provincies werken aan een 

overzicht waarin meerdere kleine opvanglocaties aan het COA worden aangeboden. Minister Plasterk: 

"Het ziet ernaar uit dat de provincies zullen voldoen aan de wens om noodopvang te organiseren. Wij 

vinden dat de provincies zich van hun beste kant laten zien." (bron: nos.nl) 

- 29 oktober 2015: de portefeuillehouder en de commissaris van de Koning sturen, in aanvulling op het 

informerend memorandum aan het fractievoorzittersconvent dd. 21 oktober, een informerende brief aan de 

provinciale staten voor de vergadering van 2 november 2015. De essentie van deze statenbrief:  

De ruime bereidwilligheid bij te dragen aan oplossingen in het vluchtelingenvraagstuk heeft in de provincie 

Utrecht geleid tot een herkenbare ‘Utrechtse aanpak’: betrokken overheden trekken nadrukkelijk samen op. 

Daartoe is ter coördinatie op directieniveau en onder voorzitterschap van de vice-voorzitter van de 

veiligheidsregio een platform met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en veiligheidsregio 

samengesteld, de Taskforce Opvang Vluchtelingen (hierna, de TOV), die op basis van een gedragen 
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procedure regionaal de mogelijkheden tot opvang heeft geïnventariseerd. De TOV heeft de commissaris van 

de Koning in zijn rol als rijksorgaan inmiddels laten weten: 

o er van overtuigd te zijn dat de congruente regionale schaal het meest bruikbare perspectief 

biedt om tot constructieve oplossingen in het vluchtelingenvraagstuk te komen. Het zoeken 

naar oplossingen richt zich daarbij op de gehele asiel- en opvangketen (dus: de 

crisisnoodopvang, de noodopvang, de opvang en de huisvesting van statushouders). 

Randvoorwaarden zijn een adequate financieringsmethodiek en een gedegen samenwerking 

met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna, COA). 

o dat in de Utrechtse aanpak veeleer wordt gedacht in de richting van enkele middelgrote 

noodopvanglocaties dan in de richting van één grote noodopvanglocatie van 2.500 plaatsen. Er 

wordt tevens gekeken naar opties die de mogelijkheid bieden flexibiliteit met betrekking tot de 

capaciteit te realiseren. 

o dat een inventarisatieproces van mogelijkheden in gang gezet is, waarin de TOV met het COA 

nu tot heldere werkafspraken wenst te komen. Doel daarvan is om voor lokale overheden één 

betrouwbaar regionaal informatieloket te vormen, waarvan coördinatie, kennis en logistieke 

ondersteuning kunnen worden verwacht. Ook zal door de TOV worden aangestuurd op een 

voorschotregeling ter dekking van de kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve 

van het inrichten van crisisnoodopvang en noodopvang. 

- 2 november 2015: in de provinciale statenvergadering wordt het onderwerp ‘vluchtelingenvraagstuk’ 

besproken n.a.v. het statenvoorstel ‘Stand van zaken vluchtenlingenvraagstuk – betrokkenheid provincie 

Utrecht’. 

- 6 november 2015: via het Nationaal Crisiscentrum wordt aan de gemeenten een ‘handreiking verhoogde 

asielstroom t.b.v. het lokaal bestuur en betrokken partners’ gestuurd. Deze handreiking is ontwikkeld door 

het  COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in opdracht van het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het College van procureurs-generaal, de 

Nationale Politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. De handreiking is een consolidatie van beschikbare informatie en relevante 

regelgeving in het vluchtelingenvraagstuk. Er wordt aangekondigd dat regelmatig updates van de 

handreiking op website burgmeesters.nl zullen verschijnen. De handreiking geeft aan dat gemeenten met 

vragen, voor expertise en kennisdeling terecht kunnen bij een ingestelde Ondersteuningsteam Asiel en 

Vergunninghouders .  

- 9 november 2015: in het stadhuis van Nieuwegein vindt voorafgaand aan een vergadering van het 

algemeen bestuur van de VRU een tweede editie van het buitengewoon overleg vluchtelingenopvang 

plaats. De commissaris van de Koning is aanwezig, gedeputeerde Van den Berg is verhinderd.  De 

commissaris van de Koning geeft bij opening van het buitengewoon overleg een toelichting op het verzoek 

aan hem als rijksorgaan. Hij  geeft aan dat hij de volgende dag een extra ingelaste bijeenkomst van de Kring 

van commissarisen met de minister BZK en staatssecretaris VenJ heeft en eventueel boodschappen en 

wensen vanuit het buitengewoon overleg kan overbrengen. De TOV geeft een toelichting op het 

inventarisatieproces, geeft aan dat de TOV in haar handelen niet treedt in de bevoegdheden van de 

gemeente. Vanaf nu komen in samenspraak met het COA en de betreffende gemeente individuele locaties 

in ontwikkeling, waarbij eerst met spoed de 500 plekken noodopvang worden gecreëerd om voor de 

provincie Utrecht te voldoen aan het verzoek aan de veiligheidsregio’s. Uit het ontwikkelingsproces rond 

deze eerste individuele locaties destilleert de TOV ‘best practices’, die de samenwerkingsafspraken met het 

COA voor de regio Utrecht voeden. Onderzocht zal worden of bepaalde locaties ‘turn-key’ kunnen worden 

opgeleverd (TOV en betreffende gemeente nemen (bouwkundig) gebruiksklaar maken locatie zelf ter hand 

in plaats van wachten op drukbezet COA). Aansluitend zal de TOV een begin maken met de ontwikkeling 

van de 2.500 plekken structurele opvang. De voorzitter TOV geeft aan dat de informatiepositie van de TOV 
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belangrijk is om een aanpak van de hele keten te kunnen bewerkstelligen. De TOV zal een regiomanager 

vluchtelingenaanpak aanstellen, die samen met de gemeenten de concrete ontwikkeling van locaties voor 

de TOV zal vormgeven. Gemeenten dringen aan op financieel comfort met betrekking tot de te maken 

kosten. Vanuit het OM en de Politie Midden-Nederland wordt een toelichting gegeven op de veiligheid rond 

opvanglocaties.  

- 10 november 2015: de Kring van commissarissen heeft een extra ingelaste bijeenkomst met de minister 

BZK en staatssecretaris VenJ. De staatssecretaris VenJ geeft in dit overleg aan dat iedere dag wordt 

begonnen met een achterstand, hetgeen het vinden van structurele oplossingen belemmert. De 

staatssecretaris VenJ specificeert de gedane verzoeken aan overheden verder: (i) aan de veiligheidsregio’s 

is gevraagd per veiligheidsregio 500 opvangplekken te leveren voor een periode van 3 tot 6 maanden 

(noodopvang), (ii) in aanvulling hierop is aan de provincies gevraagd om per provincie een grote locatie van 

2.500 plekken te leveren voor 2016 en verder (dit kunnen ook meerdere kleinere locaties zijn, maar de 

2.500 plekken moeten wel worden gehaald). De volgende punten komen aan bod: 

o de commissarissen benadrukken dat eenduidige communicatie vanuit het Rijk richting zowel de 

provincies, als de veiligheidsregio als de gemeenten van essentieel belang is voor de 

verwerving van locaties.  

o de commissarissen benadrukken dat de opgave (500 plekken noodopvang per regio, 2.500 

structurele opvang per provincie) ook duidelijk richting gemeenten gecommuniceerd te worden. 

o de staatssecretaris geeft desgevraagd aan dat de ondergrens die het COA hanteert voor 

opvanglocaties 500-600 plekken per locatie is, ook qua kosten. In satelliet-constructies met 

bestaande azc’s zijn kleinere locaties mogelijk.  

o de commissarissen geven aan dat het verwervingstraject baat heeft bij een goed 

functionerende ketenaanpak. Voorgesteld wordt om binnen de provincie één ‘tafel’ te creëren 

waar de provincie samen met de veiligheidsregio’s, de gemeenten en het COA werkt aan één 

concrete lijst met daarin per gemeente bestaande en mogelijk nieuwe locaties.  

o met betrekking tot de taakstelling voor huisvesting van statushouders wordt de suggestie 

gedaan tot een taakstelling per regio te realiseren in plaats van per gemeente.  De minister zegt 

toe zo snel mogelijk met een overzicht per provincie van het totale aantal te huisvesten 

statushouders te komen.  

o er wordt door de commissarissen gewezen op belemmeringen die het realiseren van 

opvanglocaties vertragen, zoals bijvoorbeeld de aanbestedingsprocedures voor het bestellen 

van materialen die het COA opvoert.  

o er wordt door de commissarissen voorgesteld binnen het COA tot één aanspreekpunt per 

provincie te komen.  

o er wordt bij de staatssecretaris aandacht gevraagd voor de effecten van de opvang op de 

budgetten van de gemeente, bijvoorbeeld door een toename van eht aantal 

uitkeringsgerechtigden.   

- 18 november 2015: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna, de VNG) komt met een ledenbrief 

VNG aan de colleges BenW en gemeenteraden over onderhandelingen met het kabinet over een 

bestuursakkoord ‘vluchtelingen’. De VNG zet in op een ‘sluitende aanpak’ van de migratieketen 

(crisisnoodopvang – noodopvang – AZC – GZZA – huisvesting van statushouders), waarin de regionale 

regietafel een rol speelt. Bedoeling is een landsdekkend netwerk van regietafels, die uit één of meerdere 

veiligheidsregio’s bestaan. Bedoeling is dat de regio zelf bepaalt wie de voorzitter wordt van de regietafel: dit 

kan de voorzitter veiligheidsregio zijn, maar bijvoorbeeld ook de provincie. Per regietafel is er één 

aanspreekpunt voor het COA voor de operationele uitvoering. De bijdrage van de regio wordt aan de 

regionale regietafel gemonitord. Daarmee wordt ook duidelijk welke gemeenten haar bijdrage leveren en 

welke gemeente achterblijft in haar verantwoordelijkheid. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de keuze 
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om tot opvang over te gaan, in samenspraak met hun bewoners. In de ledenbrief wordt vervolgens per 

onderwerp een aantal voorwaarden uiteengezet,  waaraan moet worden voldaan voor een goed 

functionerende regionale aanpak van de keten. Bedoeling is op 27 november een onderhandelaarsakkoord 

af te ronden, dat vervolgens op 30 november tijdens een Bijzondere Algemene ledenvergadering van de 

VNG wordt gepresenteerd. Daarna zal ledenraadpleging plaats vinden en besluit het bestuur van de VNG in 

januari defintief over het bestuursakkoord. (bron: vng.nl) 

- 20 november 2015: de minister BZK stuurt de commissarissen van de Koning een nader bericht over de 

aanhoudende toestroom van asielzoekers. De minister BZK komt terug op de constatering uit de extra 

ingelaste bijeenkomst van de Kring op 10 november dat het nodig is om samen intensiever in te zetten op 

de problematiek in relatie tot de keten als geheel en op de samenwerking tussen de betrokken partijen 

daarbinnen. De minister geeft aan in verband met een dergelijke ‘sluitende aanpak’ graag in te gaan op de 

suggestie ‘regionale regietafels’ te organiseren of te doen organiseren, waar de voorliggende opgaven in het 

vluchtelingenvraagstuk gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen worden bezien. Op deze regionale 

regietafels kunnen deze opgaven dan – met behoud van ieders verantwoordelijkheid – in gezamenlijkheid 

en in relatie tot elkaar worden opgepakt. De minister geeft aan ervan uit te gaan dat de commissaris van de 

Koning als rijksorgaan de regietafel organiseert, laat organiseren of aansluit bij de reeds bestaande 

regietafels. Voor iedere regietafel zal binnen het COA een duidelijk aanspreekpunt bekend worden gemaakt.  

De minister expliceert voor de regietafels de met verschillende betrokken partijen gemaakte ‘afspraken’ ten 

aanzien van het creëren van opvang en huisvesting van statushouders:  

o aan veiligheidsregio’s: de komende drie tot zes maanden per veiligheidsregio 500 extra (ten 

opzichte van de lopende trajecten tussen de gemeenten en het COA) noodopvangplekken te 

creëren. Het gaat daarbij om opvang in opvanglocaties met een sober voorzieningenniveau. 

o aan de provincies: in overleg met de gemeenten en het COA voor 1 februari 2016 planvorming 

gereed te heben om 2.500 extra (ten opzichte van de lopende  trajecten tussen de gemeenten 

en het COA) opvangplekken per provincie te creëren. Op deze opvangplekken zouden mensen 

ten minste voor een periode van langer dan één jaar moeten kunnen worden opgevangen. 

Inzet hierbij zou moeten zijn om te komen tot een mix van kleinschalige en grootschalige 

opvang met zoveel mogelijk voorzieningen, opdat er zo min mogelijk beperkingen zijn ten 

aanzien van de doelgroepen die opgevangen kunnen worden. Idealiter zijn de grootschalige 

locaties op- en afschaalbar, zodat flexibel kan worden omgegan met groei en krimp.  

o Vergunninghouders dienen op zo kort mogelijke termijn onderdak te vinden, sturing op de 

doorstroom vanuit de opvang naar huisvesting in de gemeente is nodig. Met de gemeenten is 

besproken dat samenwerking tussen gemeenten hierbij van het grootste belang is om de 

gemeentelijke taakstellingen te kunnen realiseren.  

De minister stuurt een factsheet ‘De asielinstroom in Nederland, facts & figures november 2015’ mee. In een 

bijlage bij deze factsheet is een overzicht van opvanglocaties in Nederland opgenomen. Voor Utrecht zijn vijf 

reguliere opvanglocaties opgenomen: Amersfoort (293 plekken), Leersum, Utrechtse Heuvelrug (675 

plekken), Overberg Utrechtse Heuvelrug (193 plekken), Utrecht (440 plekken) en Zeist (364 plekken).  

- 27 november 2015: het rijk en de VNG maken bestuurlijke afspraken over de opvangcapaciteit, de 

sluitende aanpak van de huisvesting, de inkomensvoorziening en de maatschappelijke begeleiding. Ook de 

provincies (vertegenwoordigd door het IPO) zijn bij de totstandkoming van deze afspraken betrokken. 

Aangezien de problematiek per definitie op het lokale niveau tot uiting komt, zijn samenwerking en goede 

communicatie tussen rijk, provincies en gemeenten cruciaal. De verhoogde asielinstroom vraagt tegelijkertijd 

om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en een bijbehorende aanspreekbaarheid op ieders 

verantwoordelijkheid. (bron: brief van  minBZK en VenJ aan Tweede Kamer d.d. 27 november 2015, 

‘Aanbieding Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’).  
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- 1 december 2016: de portefeuillehouder en de commissaris van de Koning sturen, in aanvulling op het 

informerend memorandum aan het fractievoorzittersconvent dd. 21 oktober en de informerende brief aan de 

provinciale staten dd. 29 oktober, een statenbrief aan de staten met een update van de bestuurlijke tijdslijn. 

In de brief wordt een informatiebijeenkomst voor de staten op 14 december 2015 aangekondigd. Deze brief 

stond geagendeerd voor de commissie BEM van 18 januari 2016.  

- 10 december 2015: de voorzitter TOV informeert de burgemeesters over het op handen zijnde 

Bestuursakkoord Verhoogde Asielsinstroom en de introductie van een landelijke regietafel en een netwerk 

van regionale regietafels (waaraan betrokkenen – in iedere geval gemeenten, veiligheidsregio, provincie en 

het COA – met behoud van ieders verantwoordelijkheid deel nemen). Aan de commissaris van de Koning is 

door de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Veiligheid en Justitie 

gevraagd ook in Utrecht een regionale regietafel te organiseren of aan te sluiten bij een bestaande 

regietafel. In de regio Utrecht vormt de Taskforce Opvang Vluchtelingen (hierna TOV) de regionale 

regietafel, de commissaris van de Koning heeft al eerder aangegeven zich in de uitoefening van zijn 

bemiddelende rol in de totstandkoming van opvanglocaties hierbij aan te sluiten. Ook geeft de voorzitter 

TOV aan dat de TOV met het oog op handelingssnelheid in de ontwikkeling van potentiële opvanglocaties, 

aan het COA heeft voorgesteld locaties ‘turn key’ op te leveren. Met de gemeente draagt de TOV dan zorg 

voor de benodigde bouwtechnische aanpassingen aan de locatie, zodat het COA direct na de overdracht de 

locatie kan openen en alleen de beheertaak verder in dient te vullen. Een belangrijke voorwaarde die de 

TOV daarbij aan het COA stelt is dat de voorgenomen voorfinanciering van dergelijke ‘turn key’ oplevering 

door de TOV binnen een week na de fysieke oplevering van de locatie integraal door het COA wordt 

vergoed. Het COA heeft aangegeven hier welwillend tegenover te staan. Aan de burgemeesters wordt een 

concept-raadsinformatiebrief over de Utrechtse aanpak van het vluchtelingenvraagstuk gestuurd.  

- 14 december 2015: op het provinciehuis vindt een informatiebijeenkomst provinciale staten plaats over de 

rol van de provincie in het vluchtelingenvraagstuk en de taskforce opvang vluchtelingen. Afgesproken wordt 

dat de commissie BEM voortaan als hoofd-commissie voor behandeling van het vluchtelingenvraagstuk zal 

gelden. Gedeputeerde Van den Berg deelt het voornemen om voortaan zelf zitting te nemen in de TOV, 

hetgeen tijdens de derde editie van het buitengewoon overleg vluchtelingenopvang op 14 januari 2016 zal 

worden gecommuniceerd aan de andere bij de TOV betrokken overheden.  

- 21 december 2015: de VNG stelt na een consultatie van de leden definitief het Bestuursakkoord Verhoogde 

Asielinstroom vast, dat door rijk en VNG op 27 november 2015 (zie over betrokkenheid provincies bij die 

datum) eerder als onderhandelingsakkoord was gepresenteerd en vervolgens door de VNG ter raadpleging 

aan de achterban is voorgelegd. 246 van de 263 gemeenten die op de ledenraadpleging reageerden, 

stemden in met het akkoord. In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom staan afspraken tussen het 

kabinet en de gemeenten. Deze afspraken zijn voor de korte termijn nodig om adequaat te kunnen reageren 

op de verhoogde instroom van vluchtelingen. Dit akkoord richt zich op afspraken met betrekking tot eerste 

opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in gemeenten. Het akkoord toont bovendien 

de door partijen uitgesproken ambitie om als overheden blijvend samen te werken voor een succesvolle 

keten van opvang tot en met volwaardig staatsburgerschap. Dit bestuursakkoord zal in maart 2016, 

voorafgaand aan de Voorjaarsnota worden gevolgd door een aanvullend bestuursakkoord waarin de VNG 

(financiële en inhoudelijke) afspraken met het kabinet wenst te maken over o.a. onderwijs, Wmo, 

gezondheidszorg. Ook zal dan door de VNG worden bekeken of de benodigde vrijgemaakte financiën in het 

huidige akkoord toereikend zijn. Indien nodig worden deze bijgesteld. 

- 12 januari 2016: in het nader bericht van de minister BZK dd. 20 november 2015 (zie ook daar) wordt aande 

commissarisen van de Koning als rijksorgaan gevraagd in verband met de ‘sluitende aanpak’ een regionale 

regietafel  te organiseren, te doen organiseren of aan te sluiten bij een al bestaande regietafel. In Utrecht 

wordt besloten dat de regionale regietafel zal bestaan uit de TOV (aangevuld met gedeputeerde Van den 

Berg) en de regiomanagers van het COA en dat deze eens per vier weken  (of zoveel vaker als ingegeven 
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door de actualiteit) zal plaatshebben. De ambtelijke bezetting van de TOV komt wekelijks bijeen. Op 12 

januari 2016 vindt de eerste regionale regietafel plaats, waarin is gesproken over onder meer (i) de 

samenwerking tussen TOV en COA en de wens enige uitgangspunten van deze samenwerking vast te 

leggen in samenwerkingsafspraken, (ii) de uitgangspunten qua omvang / capaciteit van opvanglocaties en 

de wens van gemeenten voor kleinschaligere opvang versus de bedrijfsvoering van het COA, en (iii) 

eventuele pilot-projecten met betrekking tot de turn-key oplevering door de TOV van locaties aan het COA 

en de doorontwikkeling van noodopvanglocaties tot huisvesting voor statushouders.  

- 14 januari 2016: voorafgaand aan de algemeen bestuursvergadering van de VRU vindt een derde editie 

van het buitengewoon overleg vluchtelingenopvang plaats. De voorzitter van de Taskforce Opvang 

Vluchtelingen geeft in deze besloten vergadering een terugkoppeling uit de eerste regionale regietafel en 

geeft een stand van zaken met betrekking tot de opgave 3.000 opvangplekken in de regio te realiseren 

(verzoek 500 opvangplaatsen aan veiligheidsregio’s en verzoek 2.500 opvangplaatsen aan commissaris van 

de Koning tezamen). Met betrekking tot de taakstelling op het gebied van huisvesting van statushouders 

heeft gedeputeerde Van den Berg benadrukt dat het uitgangspunt de bestaande provinciale ruimtelijke 

verordening is.  

- 18 januari 2016: de statenbrief van 1 december 2015 staat geagendeerd, de staten ontvangen voorafgaand 

aan de vergadering een geactualiseerd overzicht van opvanglocaties in de provincie Utrecht. De 

portefeuillehouder zegt aan de staten een geactualiseerde bestuurlijke tijdslijn toe.  

- 20 januari 2016: in Den Haag vindt de eerste landelijke regietafel plaats, waarin de commissarissen van de 

Koning als rijksorgaan zijn vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe 

(Tichelaar). Aan de landelijke regietafel wordt verder deelgenomen door de minister van Binennlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (Plasterk), de staatssecretaris Veiligheid en Justitie (Dijkhoff), de voorzitter 

VNG (Van Zanen) en de directeur VNG (Kriens), bestuursvoorzitter COA (Bakker), de DG 

Vreemdelingenzaken (Goet), de DG bestuur (Buitendijk). Het IPO is agendalid. Tijdens de eerste landelijke 

regietafel is onder meer gesproken over: (i) turn-key oplevering, (ii) huisvesting vergunninghouders in regio 

waar ze eerder opgevangen werden, (iii) veiligheid rond AZC’s, (iv) vervolg Bestuursakkoord Verhoogde 

Asielinstroom, en (v) de prognoses vluchtelingeninstroom.  

 

 


