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SGP 1 Vragen:
De commissarissen hebben 
vanuit hun rol als 
Rijksorgaan het kabinet 
verzocht een juridisch 
instrumentarium te 
ontwikkelen. Heeft onze 
commissaris dit pleidooi 
gesteund en zo ja, met welk 
mandaat heeft hij dit 
gedaan? 

Sinds de asielcrisis in 2015 heeft het kabinet aan alle twaalf commissarissen van de 
Koning gevraagd het overleg binnen de provincie te bevorderen tussen alle partijen die 
moeten bijdragen aan het vinden van voldoende opvangplekken voor asielzoekers en 
statushouders in de gemeenten. Dit verzoek is gebaseerd op hetgeen is bepaald in artikel
1 van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning. 

Het verzoek is sinds vorig jaar de asielcrisis opnieuw de kop op stak herhaald. In alle 
provincies geven commissarissen inhoud aan dit verzoek door Provinciale Regie Tafels 
(PRT’s) in te richten. Deze tafels worden in de meeste gevallen voorgezeten door de 
cvdK. Deelnemers aan het overleg zijn burgemeesters, de gedeputeerde wonen, de 
wethouders wonen, de rijksvertegenwoordigers van de betrokken departementen en het 
Central Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Naar model van de PRT heeft het kabinet 
vorig jaar ook een Landelijke Regie Tafel ingericht onder voorzitterschap van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vertegenwoordigers van VNG en IPO zijn 
lid van de LRT. Namens de Kring van Commissarissen neemt de cvdK van Drenthe als 
adviseur  deel aan de LRT. Daarnaast overlegt een vertegenwoordiging van het kabinet 
periodiek met de kring van Commissarissen over dit onderwerp. Ook hierin is de rol van 
commissarissen op grond van artikel 1 van de Ambtsinstructie een adviserende.

Nu de asielcrisis voortduurt en het langs reguliere weg en heel veel overleg het kabinet tot op heden 
onvoldoende is gelukt om voldoende plekken voor asielopvang in gemeenten te realiseren heeft ook 
de kring van Commissarissen het pleidooi van het Veiligheidsberaad, VNG en IPO gesteund om te 
komen tot doorzettingsmacht voor de rijksoverheid om evenredige verdeling van opvangplekken over 
alle gemeenten in Nederland af te kunnen dwingen. Ook onze commissaris heeft zich achter dit advies
opgesteld.

Rectificatie: 
Alleen het Veiligheidsraad en de Kring van commissarissen van de Koning hebben deze oproep 
gedaan (zie bijgevoegde brief). De VNG en het IPO hebben deze oproep niet gedaan of gesteund.

Christe
nUnie

2 Opwaarderingsverzoek:
Het memorandum dateert 
van medio juni. Inmiddels 

In het Utrechtse Bod ‘’De kunst van samenleven en samen werken’’ van de Provincie 
Utrecht, Regio Amersfoort, regio Utrecht U16 en de Utrechtse Foodvalley-gemeenten is, 
onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse Provinciale Regietafel Migratie en Integratie 
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volgen de ontwikkelingen 
zich in een snel tempo op. 
Graag een korte mondelinge
toelichting op de huidige 
stand van zaken rondom 
opvang en huisvesting door 
gemeenten, en voortgang 
op het juridisch 
instrumentarium.  

(PRT), een aanbod gedaan aan de Rijksoverheid tot samenwerking op deze 
maatschappelijke opgaven. Het bod is een weergave van hoe de regio's en provincie deze
opgaven wil oppakken. Niet alleen het behalen van aantallen, maar ook het toevoegen 
van kwaliteit: voor de bewoners van de opvang en huisvesting, maar ook voor de 
omgeving.

Onderstaand een actuele uiteenzetting van de opgave rondom de opvang van 
asielzoekers en de opgave rondom de huisvesting van statushouders. 

A. Opvang asielzoekers:
De gemeenten in de provincie Utrecht hebben altijd al een substantiële bijdrage geleverd 
aan de opvang van asielzoekers. Zo worden er al geruime tijd 1446 structurele 
opvangplekken voor asielzoekers aangeboden. In de provincie zijn drie langlopende AZC’s
(Utrecht, Amersfoort en Leersum). In de bijlage een overzicht van alle opvanglocaties van
asielzoekers. 
Er ligt op dit moment geen exacte vraag voor aan de Utrechtse gemeenten als het om 
aantallen duurzame opvangplekken gaat. Volgens de verdeelsleutel vastgesteld aan de 
Landelijke Regietafel van 19 januari 2022 zou de provincie Utrecht 2199 plekken 
capaciteit moeten leveren bij een totale vraag van 42.000 opvangplekken landelijk. De 
gemeenten in de provincie Utrecht voldoen aan deze vraag door 2646 bedden te bieden 
voor asielopvang (1446 structurele opvang + 1200 bedden voor noodopvang).

Vooruitkijkend: Het COA heeft per 1 januari 2023 een verwachte capaciteitsbehoefte van 
51.087 plekken landelijk. Als we diezelfde verdeelsleutel loslaten op de nieuwe verwachte
capaciteitsbehoefte voor 2023, dan zouden de Utrechtse gemeenten zo'n 2.675 plekken 
duurzame capaciteit moeten leveren. 
De gemeenten ontwikkelen momenteel meerdere locaties waarvan, naar verwachting 
drie locaties, dit jaar allemaal gereed zijn (+1000 bedden). Zoals het er nu naar uitziet 
sluit een gedeelte van de noodopvang naar verwachting volgend jaar (bijv. locatie in 
Baarn en Utrecht Star Lodge) maar het grootste deel van de locaties blijft open. Daarmee 
voldoet de provincie en de Utrechtse gemeenten aan de te verwachten vraag. 
Dit is echter wel met het voorbehoud dat de geschatte vraag klopt. De vraag is onder 
andere afhankelijk van de instroom van asielzoekers en uitstroom door huisvesting van 
statushouders. 

B. Huisvesting statushouders:
Op dit moment zijn de realisatiecijfers bij alle gemeenten geverifieerd en worden de 
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toezichtbrieven voor de gemeenten opgesteld. Bij alle brieven wordt maatwerk toegepast
en er wordt intensiever contact onderhouden om de voortgang van de huisvesting te 
volgen. Mail- en belrondes met gemeenten worden uitgevoerd bij stagnatie van de 
huisvestingscijfers. Het intensieve contact geldt niet alleen voor gemeenten met 
achterstanden in de huisvesting maar geldt voor alle gemeenten, ook die op lagere 
treden van de interventieladder staan. Bij deze contacten wordt uitgegaan van de 
recente realisatiecijfers (dagelijks bijgehouden). Bij gemeenten die van trede 2 naar trede
3 op de interventieladder worden opgeschaald wordt het bestuurlijk contact ook 
opgeschaald.  
  
In de toezichtbrieven en het ambtelijk en bestuurlijk contact met de gemeenten, geven 
we de dringende oproep de huisvesting te versnellen en extra te huisvesten. Dit sluit aan 
bij de oproep van het Rijk om in de taakstellingsperiode 2022-2 20.000 
vergunninghouders te huisvesten en daarmee alvast vooruit te lopen op de verwachte 
verhoogde taakstelling 2023-1. 
De toezichthouders huisvesting vergunninghouders werken nauw samen met het 
Kansenmakersteam en de collega’s van het programma Versnelling Woningbouw om 
samen met gemeenten te kijken naar oplossingen en mogelijkheden voor het 
huisvestingsvraagstuk.  

Voortgang taakstelling 2022-2 PU per 1 september 2022 
Taakstelling 2022-2  1054 vergunninghouders 
Achterstand zoals gemeten 1 juli  415 vergunninghouders 
Totaalopgave (incl. achterstand)  1469 vergunninghouders 
   
Gehuisvest tot nu toe (1 september 2022)   
Juli  200 vergunninghouders 
Augustus  178 vergunninghouders 
September 19 vergunninghouders 
Totaal gehuisvest (t/m 01-09-2022)  397 vergunninghouders 
   
Realisatie taakstelling 2022-2 in % 
(stand van zaken 01-09-2022) 

40% 

Realisatie totaalopgave 2022-2 in % 
(stand van zaken 01-09-2022) 

32% 

   
Aantal nog te huisvesten voor taakstelling 657 vergunninghouders  
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2022-I 
Aantal nog te huisvesten voor 
totaalopgave 

1072 vergunninghouders 

 
Sinds de start van de nieuwe taakstellingsperiode hebben de Utrechtse gemeenten 40% 
van de taakstelling en 32% van de totaalopgave gehaald. In augustus werden minder 
vergunninghouders gehuisvest dan in juli. 

C. Dwingend juridisch instrumentarium 
 Bij brief van 12 april jl. is de Kamer geïnformeerd dat het Veiligheidsberaad en de 

Commissarissen van de Koning in hun rol als Rijksorgaan het kabinet verzocht 
hebben om – naast de (huidige) ondersteuningsmaatregelen – óók juridisch 
instrumentarium te ontwikkelen om de grote opgave binnen de asielopvang 
succesvol op te pakken

 Als onderdeel van het creëren van een stabieler asielopvangsysteem, verkent het 
kabinet momenteel de mogelijkheid tot het creëren van dit juridisch 
instrumentarium. Dit instrumentarium houdt een wettelijke taak voor gemeente in 
om locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers.

 Hier ligt mogelijk ook een rol voor de provincies, namelijk bij het creëren van de 
verdeelsleutel en het toezicht op deze wettelijke taak. Dit wordt momenteel nog 
verkend. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen Rijk, IPO en VNG over 
dit dwingend juridisch instrumentarium. 

 Stand van zaken: Er wordt momenteel vanuit het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie geschreven aan een concept wet voor een taakstelling asielopvang aan de 
gemeenten. Daarvoor is een ambtelijke werkgroep opgericht, waar 
vertegenwoordigers van de betrokken Ministeries van Veiligheid en Justitie en 
Binnenlandse Zaken, het Centraal Orgaan Asielzoekers, de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in zitten. Deze groep 
komt wekelijks bij elkaar om te schrijven aan de concept wettekst. De bedoeling is
dat er voor 1 oktober een concept wettekst ligt en dat deze daarna in consultatie 
gaat. 
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