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Bijlage(n):  memorandum fractievoorzitters vluchtelingenvraagstuk - betrokkenheid provincie Utrecht

   

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Het vluchtelingenvraagstuk is in alle bestuurslagen actueel: landelijk, regionaal en lokaal. We hechten eraan u op dit 

onderwerp goed geïnformeerd te houden. De gedeputeerde als portefeuillehouder, de commissaris naar aanleiding 

van het verzoek aan hem als rijksorgaan. In dit Statenvoorstel wordt ter borging van uw informatiepositie in navolging 

op het memorandum dat u op woensdag 21 oktober 2015 via de fractievoorzitters heeft ontvangen (zie Bijlage), een 

nadere stand van zaken gegeven over betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het vluchtelingenvraagstuk. 

 

Binnen het vluchtelingenvraagstuk in Nederland zijn de volgende vormen van opvang/huisvesting van vluchtelingen 

te onderscheiden: (i) de crisisnoodopvang (ca. 72 uur), (ii) de noodopvang (langere periode, voorafgaand aan 

AZC), (iii) reguliere opvang (binnen AZCs), en (iv) de huisvesting van status-houders (na verblijf in AZC). 

ad (i)  door de Utrechtse gemeenten zijn via de lijn bevolkingszorg tot nu toe ca. 1.700 crisisnoodopvangplaatsen 

geleverd. 

ad (ii)  met betrekking tot noodopvang is vanuit het Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (hierna, 

DG Vreemdelingenzaken) een verzoek aan de gemeentebesturen gericht tot realisatie van extra 

noodopvangplaatsen per regio, en bovendien door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkslocaties (hierna, minister BZK) een verzoek aan de commissarissen van de Koning gericht 

tot bemiddeling in de totstandkoming van grote noodopvanglocaties (ca. 2.500 plaatsen) per provincie.  

ad (iii)  in onze regio bestaan reeds ca. 2.000 reguliere opvangplaatsen in asielzoekerscentra (gemeenten 

Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht en Zeist).  

ad (iv)  over de realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders per gemeente bent u – op grond van de 

toezichthoudende taak van de provincie hierop - geïnformeerd in de Provinciale Staten vergadering van 

21 september jl. 

In dit statenvoorstel wordt met name nadere informatie gegeven over de voortgang in de realisatie van 
noodopvangplaatsen naar aanleiding van de verzoeken van de DG Vreemdelingenzaken en de minister BZK. 

 

Eerdere handelingen PS  

Aspecten van de vluchtelingenproblematiek zijn langsgekomen in: 

- de provinciale statenvergadering van 21 september 2015 
- de commissies BEM van 7 september 2015 en 12 oktober 2015 

- de commissie RGW van 12 oktober 2015 
- het informerend memorandum aan fractievoorzitters 21 oktober 2015 
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Essentie / samenvatting 
In aanvulling op de bestuurlijke tijdslijn in bijgaand informerend memorandum aan de fractievoorzitters, 

dd. 21 oktober 2015 (zie Bijlage), het volgende.  

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 procedure 

regionaal de mogelijkheden tot opvang heeft geïnventariseerd. De TOV heeft de commissaris van de Koning in 

zijn rol als rijksorgaan inmiddels laten weten:  

- 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).  

- 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.  

- 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. 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Geen 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

n.v.t 

 

Effecten op duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 
Voorgesteld wordt  

kennis te nemen van de stand van zaken rondom de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het 

vluchtelingenvraagstuk 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit van 02-11-2015  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 oktober 2015, afdeling BDO, nummer 81719710; 

 

Gelezen de stand van zaken rondom de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het vluchtelingenvraagstuk;  

 

 

Besluiten kennis te nemen van de stand van zaken rondom de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het 

vluchtelingenvraagstuk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 


