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Inleiding
Het doel van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is de samenwerking tussen
gezamenlijke overheden (rijk, provincie, gemeente) te versterken om 1) de opvangcapaciteit van
asielzoekers flexibeler mee te bewegen met veranderingen in de instroom en 2) de overgang van
asielopvang naar huisvesting en integratie te verbeteren. Hiermee zetten bestuurlijke partners zich
(vanuit de eigen verantwoordelijkheid) in voor een asielsysteem dat effectief bijdraagt aan
integratie en terugkeer.
Om de afspraken uit de Uitvoeringsagenda te realiseren, stelt iedere Provinciale Regietafel in meinovember 2020 een provinciaal plan op. Dit document biedt een format aan iedere Provinciale
Regietafel om gezamenlijk dit plan op te stellen. Per hoofdstuk wordt een korte toelichting
gegeven. Meer informatie is te vinden in de Uitvoeringsagenda, de bijbehorende toelichting en de
kwantitatieve uitwerking. Voor vragen of ondersteuning kan contact worden opgenomen met het
Programma Flexibilisering Asielketen (flexibilisering.asielketen@minjenv.nl)
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1 Bestuurlijke en maatschappelijke context
Beschrijving van de politiek-bestuurlijke context t.a.v. asielopvang in de provincie. Specifieke
kansen en aandachtpunten binnen de provincie kunnen hier worden beschreven. Ook kan hierin
worden beschreven hoe de bestuurlijke en maatschappelijke context positief kan worden beïnvloed.
[…beschrijving toevoegen…]

2 Huidige en toekomstig benodigde opvangcapaciteit
Uitgangspunt is de huidige opvangportefeuille. Daartoe is een beschrijving nodig van de bestaande
portefeuille aan locaties met specificaties per locatie: capaciteit, type voorzieningen, duur
bestuursovereenkomst, oppervlakte, eigendomsstructuur, afstand tot voorzieningen etc.
[…overzicht toevoegen van huidige opvanglocaties met bijbehorende kenmerken…]

Daarnaast wordt per provincie aangegeven hoeveel opvangplekken per type opvanglocatie
noodzakelijk zijn om effectief en flexibel aan de opvangbehoefte op de middellange termijn te
voldoen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de benodigde capaciteit voor regionale
opvanglocaties enerzijds en GVL’s/satellietlocaties anderzijds. Deze benodigde opvangcapaciteit zal
worden aangeleverd door de LRT en is gebaseerd op de meerjarige prognose van het ministerie
van J&V en de kwantitatieve uitwerking door de LRT.
[…overzicht toevoegen van benodigde opvangcapaciteit op korte en middellange termijn…]
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3 Regionale samenwerking en regio-indeling
Beschrijving van de regionale samenwerkingsverbanden binnen de provincie, met op hoofdlijnen de
gemaakte afspraken en aanspreekpunten per samenwerkingsverband. Provinciegrens overstijgende
samenwerkingsverbanden hebben niet de voorkeur, maar is een mogelijkheid indien daar regionaal
goede afspraken over worden gemaakt en duidelijk is via welke Provinciale Regietafel dit loopt.
[…overzicht toevoegen van regio-indeling en regionale samenwerkingsverbanden…]

4 Regionale invulling opvangbehoefte
Overzicht van de wijze waarop de geprognotiseerde opvangbehoefte voor de provincie concreet
met opvanglocaties wordt ingevuld, met daarbij onderscheid naar drie typen opvanglocaties (GVL’s,
satellietlocaties, regionale opvanglocaties). Hierbij moet worden aangegeven welke nieuwe locaties
zijn, welke bestaande locaties worden voortgezet, en welke locaties worden beëindigd.
[…overzicht toevoegen van regio-indeling en regionale samenwerkingsverbanden…]

Daarnaast is een beschrijving van de inrichting per regionale opvanglocatie en satellietlocatie
nodig. Daarbij wordt aangegeven welke rollen en verantwoordelijkheden per locatie te
onderscheiden zijn m.b.t. eigendom en beheer, diensten en activiteiten, en financiële afspraken.
[…per opvanglocatie een beschrijving van de hierboven genoemde aspecten…]
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5 Invulling flexibele opvangvormen
Beschrijving van de wijze waarop op één of meerdere locaties flexibele opvangvormen worden
ontwikkeld. Daarbij wordt op hoofdlijnen aangegeven welke afspraken daartoe worden gemaakt ten
aanzien van doelgroepen, eigendom en beheer, en diensten en activiteiten. Ter ondersteuning kan
hiervoor de leidraad flexibele opvangvormen worden gebruikt.
[…overzicht toevoegen van de locaties waarop flexibele opvangvormen worden toegepast en per
locatie een beschrijving van de afspraken die hierover zijn gemaakt…]

6 Opties voor (onverwacht) hoge of lage capaciteitsbehoefte
Een overzicht van de verschillende type reservecapaciteit die beschikbaar zijn of kunnen worden
gemaakt in de provincie (op basis van het handelingsperspectief op- en afschalen). Daarnaast
wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de wijze waarop rekening wordt gehouden met
scenario’s waarin de capaciteitsbehoefte hoger of lager uitvalt dan de prognose. Ieder half jaar
stelt het ministerie van J&V de prognose van de opvangbehoefte bij op basis van actuele inzichten.
Deze prognose is per definitie met de nodige onzekerheid omgeven. Daarom wordt gevraagd om
de opties bij een onverwacht hoge of lage capaciteitsbehoefte te beschrijven.
[…overzicht toevoegen van reservecapaciteit die beschikbaar gemaakt kan worden en kwalitatieve
beschrijving van opties voor onverwacht hoge of lage capaciteitsbehoefte…]
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7 Transitie en tijdspad
Een transitieplan voor een stapsgewijze overgang van de huidige opvangportefeuille naar de
toekomstige portefeuille met GVL’s, satellietlocaties en regionale opvanglocaties. Hierbij dient erop
te worden gelet dat bestuursovereenkomsten niet te snel worden beëindigd, waardoor op korte
termijn een tekort zou kunnen ontstaan. Pas wanneer landelijk voldoende nieuwe
bestuursovereenkomsten worden gesloten, kunnen bestaande overeenkomsten worden beëindigd.
Dit vraagt om een zorgvuldig afgewogen tijdpad, dat past in de landelijke ontwikkeling van de
opvangportefeuille en per kwartaal aangeeft welke mijlpalen en besluitvormingsmomenten aan de
orde zijn. Daarbij kan door de Provinciale Regietafel worden aangegeven (op korte termijn)
vrijwillig meer opvang te bieden dan noodzakelijk, bijvoorbeeld met het oog op lokale
werkgelegenheid.
[…overzicht toevoegen van ontwikkeling opvangcapaciteit per kwartaal in 2020-2023 en
belangrijkste besluitvormingsmomenten…]

8 Overige afspraken en uitwerkingen
Beschrijving van alle overige afspraken en relevante uitwerkingen die niet zijn weergegeven in
voorgaande hoofdstukken. Hier kunnen ook de nog nader uit te werken vraagstukken en
bijbehorende actiehouders worden weergegeven. Ten slotte kunnen hier bijlagen worden
toegevoegd.
[…indien relevant, overige afspraken en uitwerkingen toevoegen…]
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