
 

 

 
 

 

Verslag Bestuurlijk overleg Huisvesting Vluchtelingen  
Datum: donderdag oktober 14 oktober 2021 

Aanwezig  
Gemeente Arnhem, wethouder Cathelijne Bouwkamp  
Gemeente Doesburg, wethouder Peter Bollen  
Gemeente Duiven, burgemeester Huub Hieltjes  
Gemeente Lingewaard, burgemeester Nelly Kalfs   

Gemeente Overbetuwe, burgemeester Patricia Hoytink-Roubos  
Gemeente Rozendaal, wethouder Anton Logemann  
Gemeente Zevenaar, burgemeester Lucien van Riswijk   
Gemeente Westervoort, burgemeester Arend van Hout 
Gemeente Renkum, burgemeester Agnes Schaap  
Gemeente Rheden, wethouder Ronald Haverkamp 
Voorzitter, burgemeester Carol van Eert 

 

COA 
Actualiteit: 4 tal situaties.  

- Langdurige bezetting op locaties (vertraagde uitstroom); 
- Grote aantal statushouders; 
- Verhoogde instroom; 
- Toestroom door Afghanistan. (2000) – zitten op kazerne terreinen.  

Instroom stijgt aanzienlijk. Tussen 600 en 1200. Zit een groot verschil in instroom en uitstroom. 
Bezetting van de locaties zit op bijna 100%. 32.000 bedden. Ruim 31.000 bezet. 11.000 hiervan zijn 
statushouders. 7000 statushouders zitten al boven de 12 weken termijn. De woningmarkt staat onder 

druk en is ook één van de redenen.  
Ter Apel zit overvol. De Afghaanse vluchtelingen zitten in kazernes, maar deze locaties hebben ook een 
beperkte termijn. Zij moeten ook naar reguliere opvang.  
Daarnaast was vandaag in het nieuws dat er extra 1200 evacué uit Afghanistan worden opgehaald.  
 

Veel opvangplekken nodig. Het was zo druk dat nu ook de nachtopvang (150 mensen) ook op stretchers 
moesten slapen.  

De druk wordt iets verlaagd door o.a. de Zeelandhallen en binnenkort de Frieslandhallen. Maar allemaal 
noodopvang. Dit zijn geen gewenste situaties.  
COA had gezegd: Voor 1 november - 4000 extra plekken. Willen weg blijven bij crisisnoodopvang (3x 24 
uur). Hier willen we niet naar terug.  

Rijksvastgoedbedrijf zoekt nu naar vastgoed en gronden voor woningen voor statushouders. Maar vergt 
ook tijd (middellange termijn). 0 – 5 jaar, ook weer op reguliere woningmarkt de stabiliteit brengen.  
Druk is hoog.  
 
Wat ontwikkelingen / lopen gesprekken binnen de regio met verschillende gemeenten over locaties.  
 
Vraag/antwoorden: 

- Er was wat huivering dat er straks locaties naar voren worden geschoven, zonder dat de 
gemeente dit weet. COA gaat niet eerder in gesprek met de eigenaren voordat de gemeente dit 
weet. Wordt altijd eerst getoetst bij de gemeente.  

- Het COA is gevraagd hoe zij de ontwikkelingen tov de vorige piek (aantal jaren geleden) hebben 
ervaren. De ontwikkelingen afgelopen jaren was eerst wat gestabiliseerd vanwege corona. 
Daardoor de vraag wat minder. Nu is de vraag weer veel hoger geworden.  

- Vorig jaar heeft het COA aangegeven dat ze een ondergrens van 400 hanteerde.  

Het aantal van minimaal 400 is losgelaten. Meerdere opties nodig. Alles is bespreekbaar. Maar zit 
wel een praktische ondergrens.  

- Worden oude locaties weer besproken? Het COA geeft aan dat oude locaties wel opnieuw bekeken 
wordt of dit haalbaar is. Willen graag hierover in gesprek.  

- Beleid en crisis lopen door elkaar. Onduidelijkheid over doelstellingen. Wat is er nodig voor korte 
termijn en wat is nodig voor lange termijn.  

Het COA geeft aan dat 3 jaar geleden al te zijn begonnen met flexibilisering opvang om dit op te 
kunnen vangen. Stonden aan de vooravond om de uitvoeringsagenda uit te voeren. En is niet uit 



 

 

 
 

kunnen voeren omdat de huidige situatie is ontstaan. Dus voor lange termijn moet dit wel weer 
worden opgepakt. De PRT Gelderland wil dit graag wel verder oppakken. Maar ook afhankelijk hoe 
dit in het LRT wordt opgepakt. COA vraagt dit na.  

- Vraag was of er nog een termijn verbonden zit aan de opvang. Tijdelijkheid heeft geen 
ondergrens. Maar moet wel praktisch zijn. Acute noodopvang (4 tot 6 maanden) wel minimaal de 
kaders.  

1. Welkom, opening en mededelingen  
 

2.  Vaststellen agenda  
 

3. Verslag bestuurlijk overleg 23 september 2021  
Met een kleine aanpassing wordt het verslag vastgesteld.  
  

4. Terugkoppeling Provinciale Regietafel. 

Carol heeft gesprek gehad met Ahmed en René. Afgesproken zelf de regie in handen te houden over de 
opvang.  

Veel gemeenten willen nog steeds weten wat de aantallen zijn wat we moeten opvangen. 4000 is de 

acute opvang. Maar onduidelijk wat de aantallen dan zijn voor Gelderland.  
Wat zit in het vat bij buurgemeenten. En onduidelijkheid over hoeveel er nodig is.  
 
Komt een brief vanuit provincie naar alle gemeente om wat meer duidelijkheid te geven over de vragen 
die er leven rondom aantallen, vraag enzovoort. Wordt gevraagd naar de stand van zaken.  
 
De groslijst wat bij de PRT en LRT is besproken, staan op Rheden en Renkum na geen locaties op.  

 
Het systeem rondom het COA loopt (al lange tijd) niet goed. Maar moeten wel onze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid nemen om de opvang voor kwetsbare mensen op te pakken. En dat iedereen hier 
een rol in moet nemen.  
 

5. Rondje langs de gemeenten / Solidariteitsafspraken: 
- Doesburg: Geen bijdrage locaties. Wel doorstroming bevorderen. 

- Lingewaard: geen locaties.

.  

- Duiven: 
 Crisisnoodopvang hebben ze ook opties.  

- Westervoort: geen locaties.   
- 

- Arnhem: 
2 locaties (150 / 200) vluchtelingen kunnen vestigen. 1 voor 

half jaar en 1 voor 2 jaar. Regio moet hierin dus ook weer iets in doen. Iedereen moet hun rol pakken 

voor de taakstelling + opvang vluchtelingen.  
- Renkum: COA heeft Renkum benaderd. Op terrein van Propersona (wolfheze) 

voor huisvesting van vluchtelingen.  
Hebben nog 1 / 2 leegstaande gebouwen waar onderzoek naar wordt gedaan.  

- Rozendaal: geen locaties. Wel bereid solidariteit te betuigen. 
  

- Zevenaar: blijven last houden van het vraagstuk van grootschalige vluchtelingenopvang bij de GVL. 
Geen gebouwen beschikbaar. Zoekt de oplossingen in grotere opties.  

- Rheden: hadden geen locatie, wel gecreëerd. 130 vluchtelingen voor 3 jaar. Moet wel een geste 

vanuit de regio komen zodat we dit gezamenlijk oppakken. 

 



 

 

 
 

7. Rondvraag 
Afspraak: Inventariseren en uitwerken wat deze regio nu bij elkaar aan het doet aan opvang en aan de 
solidariteitsafspraken onderling met elkaar. Deze inventarisatie kan dan ook weer in het gesprek gebruik 
worden of wij op deze manier voldoen aan de huidige vraag. Ook komt hierin naar voren welke 
solidariteitsafspraken gemaakt kunnen worden cq waar behoefte aan is.  
 

 

 

 




