
 

 

VRAAG voor Vragenhalfuurtje maandag 21 september a.s. 

Inzet en betrokkenheid provincie bij huisvesting statushouders en opvang vluchtelingen 

 

Op 7 september is in de Statencommissie BEM gesproken over het onderwerp Vluchtelingenstroom 

als ook over de huisvesting van de statushouders. Dit op initiatief van de CU. Gedeputeerde van den 

Berg heeft namens het college van Gs gemeld dat zij zich gaan bekommeren welke bijdrage zij kan 

leveren aan de problematiek van de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van de 

statushouders. Een gesprek met het COA, gesprekken met de Utrechtse gemeenten, inventarisatie 

naar knellende regelgeving en het organiseren van een provinciale  bijeenkomst op 28 september 

zijn hierbij genoemd.  

In de afgelopen weken gaan de ontwikkelingen snel. Vele vluchtelingen zijn inmiddels in 

Nederland aangekomen. 

Zo heeft heeft het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie alle gemeenten gevraagd een overzicht te geven van de opvanglocaties die de 

gemeenten in hun rampenplannen beschikbaar hebben bij ontruimingen tijdens rampen en crises. 

Het ministerie vraagt aan gemeenten om, aanvullend op de verzoeken die door het COA worden 

gedaan, deze locaties te melden. Men constateert namelijk een urgent probleem in de kortdurende 

opvang van vluchtelingen. Op de heel korte termijn gaat het om een tekort van circa 1.500 bedden.  

Daarnaast heeft het VNG alle gemeenten een oproep gedaan voor een zogenaamd “Gemeentelijk 

Zelf zorg arrangement”. Gemeenten worden met nadruk verzocht om onderdak beschikbaar te 

(laten) stellen voor vergunninghouders en op te treden als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke 

huisvesting totdat de bemiddeling naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de 

vergunninghouder zich definitief kan gaan vestigen. 

De PvdA heeft tijdens de Statenvergadering van 21 september de volgende vragen: 

1. Gezien de huidige ontwikkelingen kan het college nader toelichten welke rol / bijdrage zij wel 

wil vervullen in de bovengeschetste problematiek? 

2. Welke vragen en verzoeken  heeft u inmiddels van het bestuur van de Utrechtse gemeenten en 

COA ontvangen ( bv. locaties voor tijdelijke huisvesting, ondersteuning bij omkatten 

leegstaande panden, knellende regelgeving) en welke acties gaat u op korte termijn 

ondernemen? 

3. De PvdA ontvangt signalen dat de ene gemeente de huisvesting van statushouders relatief 

eenvoudig heeft geregeld en de andere gemeente nog grote tekorten heeft. Welke afstemmende 

en coördinerende rol vervult de provincie hierin, dan wel gaat vervullen? 

4. Welke rol en houding neemt de provincie aan bij de oproep van het VNG aan de gemeenten 

voor tijdelijke huisvesting in gemeenten om de AZC’s te ontlasten van statushouders en ruimte 

te creëren voor opvang van vluchtelingen? Welke knellende regelgeving wordt daarbij 

geconstateerd en hoe gaat u dat oplossen? 
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