
Notitie Stand van zaken huisvesting vluchtelingen 
Gelderland Midden  
9-11-2021 

Aanleiding  
In het bestuurlijk overleg van 14 oktober is afgesproken dat er een overzicht gemaakt wordt van het 

aantal opvangplekken in deze regio en de stand van zaken met betrekking tot de taakstelling. Met 

het doel om te beoordelen als regio of de huidige inzet voldoende is als regio. Daarnaast met dit 

overzicht de eventuele solidariteitsafspraken concreter te maken.  

Op de volgende pagina staan de aantallen benoemd. Het is lastig onderscheid te maken tussen 

(reguliere) opvang en noodopvang. Noodopvang heeft niet perse wat met termijnen te maken, maar 

meer met invulling van de locatie. Daarom is in het tabel onderscheid gemaakt tussen regulier (was 

er al langer), 2 tot 3 jaar en 6 maanden. Ook is de Afghaanse opvang vluchtelingen apart vermeld, 

omdat dit gedaan wordt via defensie en ander proces is.  

De notitie is voor heel Gelderland-Midden gemaakt. De input vanuit de ‘west’ kant is ook voor zover 

bekend is ook meegenomen. Dit is ambtelijk opgesteld en besproken. Alle gemeente vanuit de Oost 

kant + Ede als vertegenwoordiging van West, zijn hierin meegenomen.  

In het document zijn geen locatienamen opgenomen (voor zover deze niet openbaar al zijn). Toch 

het document graag vertrouwelijk behandelen.  

Bestuurlijke vraagstukken  
Uit deze inventarisatie en de ambtelijke voorbereiding komen de volgende bestuurlijke vraagstukken: 

- Wat zeggen de huidige aantallen ten opzichte van het vraagstuk? Vinden we dit als Gelderland 

Midden voldoende?  

- De taakstelling wordt door de meeste gemeenten niet behaald – maar dit is een grote factor van 

stagnatie bij opvangcentra. Hoe kunnen we dit vraagstuk oppakken?  

- Welke solidariteitsafspraken maken we met elkaar (zie onderaan de notitie voor uitwerking)? 

  



Aantallen: 
Aantal opvangplekken in totaal in GM: 

 

Regulier Arnhem 725  

 Wageningen 300  

  350   

  = 1375  

    

2 tot 3 jaar    

 Arnhem  100  

  400 In onderzoek 

 Rheden 130  

 Ede 200  

  = 830 extra afgelopen maanden  

    

Tot 6 maanden Arnhem 200  

 Duiven 50  

 Overbetuwe 40  (ong. 6 weken tot 31 dec) 

Lopen gesprekken  

 Barneveld .. Lopen gesprekken, nog 

niet concreet 

 Renkum ..  

  = 290  

    

Opvang 

Afghaanse 

vluchtelingen 

   

 Ede 600 Voorlopig tot eind 

november.  

    

  Totaal: 3095 (alles bij elkaar)  

Taakstelling 2021 
 20211 Geplaatst Nog te doen  

Zevenaar 61 23 38 

Duiven 34 31 3 

Westervoort 20 13 7 

Doesburg 18 10 8 

Rheden 64 44 20 

Arnhem 225 39 186 

Renkum 40 22 18 

Overbetuwe 66 63 3 

Lingewaard 77 46 31 

Rozendaal 4 2 2 

Ede 152 142 10 

Barneveld2    

Wageningen 54 54 0 

Scherpenzeel  18 13 5 

Nijkerk3    

 
 

 
1 Dit is de taakstelling van 2021 + de achterstand van 2020. Stand van 9-11-2021.  
2 Cijfers worden later aangeleverd. 
3 Nijkerk zit niet in de samenwerkingsverband met de West gemeenten van deze regio op dit onderdeel. Maar 
valt wel onder de Veiligheidsregio. 



Oost  
 

Zevenaar 

(Noop)opvang 
Geen.   
 
Stand van zaken taakstelling  

61 voor 2021  
23 gehuisvest = 38  

Momenteel komen er te weinig woningen vrij om de doorstroom te verhogen.  
 
Duiven  

(nood) Opvang: 

50 AMV’s in Duiven voor maximaal 6 maanden per eind november.  

 

Taakstelling 

34 voor 2021 

31 gehuisvest = 3 

 

We verwachten dit jaar nog wel nareis van 4 personen voor Duiven. 
Nog 3 personen te plaatsen, als we dus de eerste twee koppeling nog kunnen huisvesten hebben we 
aan de taakstelling voor Duiven voldaan in 2021 

 

Westervoort 

(nood)opvang 

Geen. 

 

Taakstelling 

20 voor 2021 

13 gehuisvest = 7  

 

We verwachten dit jaar nog wel nareis van 6 personen voor Westervoort. 
Afhankelijk van beschikbare woningen en de nareis zouden we aan de taakstelling voldoen, we zijn 
dus afhankelijk van het afgeven van de verblijfsdocumenten zodat de personen (nareis mogen 
afreizen). 
 

Doesburg 

Opvang 

Geen.  

De locaties (camping / sporthal) die we in overweging hadden hebben geen mogelijkheden voor de 

opvang van asielzoekers opgeleverd helaas. 

 

Taakstelling 

18 voor 2021 

10 gehuisvest = 8 

 

Voor Doesburg zijn dit 3 huishoudens die op de wachtlijst staan. 
 
Rheden 

(nood)opvang: 
130 vluchtelingen Velp. 80 (kansrijke) statushouders + 50 AMV. Voor 3 jaar. 
 
Taakstelling:  
64 voor 2021  
44 gehuisvest =  20 
 

De taakstelling gaan we niet halen dit jaar. Taakstelling was 62 (voorgaande jaren rond de 30), 
realisatie nu 45 en gezien de nog beperkte tijd gaat dit niet meer hoger worden. Hoe is dit ontstaan?  



- Een aantal verzoeken voor het plaatsen van grote gezinnen (6 tot 8 personen). Het bezit in 
Rheden past hier niet bij. Vaak oudere woningen zonder vaste trap naar zolder waardoor er geen 
mogelijkheid is om daar te slapen, blijven er 3 slaapkamers over.  

- Andere gemeenten hebben wel die grotere woningen maar uitruil is niet gemakkelijk te regelen, 
wanneer hier beter afspraken over gemaakt kunnen worden helpt dat. 

- Wanneer het COA handiger mensen indeelt zou dat ook helpen. Kijkend naar de woningvoorraad 
per gemeente en welke huishoudens er dan het beste passen. Dat lijkt nu niet te gebeuren. 

- Ander punt is veel alleenstaande statushouders, ook hier voldoet het aanbod in Rheden niet 
altijd. In Rheden heeft Vivare veel eengezinswoningen voor 4 tot 5 personen. Ook hier afspraken 
met andere gemeente of toewijzing via het COA kan helpen. 

 

Arnhem 

(Nood)opvang  
4 reguliere opvanglocaties:  
Groningensingel : 339  
Frombergstraat  : 20  

Elderhofseweg   : 350  

Apeldoornseweg : 16 
 
Daarbij komen 2 noodopvang locaties + 1 eventueel:  
- Cruiseschip aan de kade    maximaal 200, (max 6 maanden) 
- paviljoen aan Groningensingel   maximaal 100 (2 jaar) 
- andere locatie als die doorgaat dan  maximaal 400 waarvan 100 studenten. (2 jaar) 

 
Stand van zaken taakstelling  
225 voor 2021 
39 gehuisvest = 186 
 
Rozendaal 

(nood)opvang 

Geen.  

In de gemeente zijn geen gebouwen of locaties die op de korte of middellange termijn beschikbaar 
zijn c.q. te maken zijn voor (nood)opvang. Wel zijn er gronden/terreinen waarvan verkend zou 
kunnen worden of en onder welke voorwaarden deze zich lenen voor tijdelijke huisvesting van 
vluchtelingen, statushouders en/of andere groepen woningzoekenden in de vorm van flex-
woonconcepten. De kansen hiervoor lijken echter gering, als gevolg van restricties en 
belemmeringen (geldende bestemmingsplannen/omgevingsplan, eigendomsconstructies, 
vergunningverlening, nutsvoorzieningen, bereikbaarheid etc.). Nader onderzoek hiernaar is 
vooralsnog niet gestart. 
 
Taakstelling 
4 voor 2021. 2 gehuisvest. Afhankelijk van het aantal beschikbaar komende woningen kan in 2021 
aan de taakstelling worden voldaan.  
 
Renkum 

(nood)opvang: 

Vooralsnog niets concreet iets opgeleverd. Lopen wel gesprekken met het coa over een aantal 
mogelijke locaties.  
 
Taakstelling 
40 in 2021 
22 gehuisvest = 18  

 
5 huisvestingen lopen momenteel, dit betreft 8 personen die nu net zijn gehuisvest of op korte 
termijn gehuisvest zullen worden. Zij verwachten nog 6 nareizigers. Daarnaast verwachten wij nog 
7 nareizigers. We hebben dan nog 2 koppelingen in tvs staan waar we een achterstand op hebben. 
We zullen de taakstelling, afhankelijk van die nareizigers, net wel of net niet halen dit jaar. 
Probleem is dat er mensen vast zitten in Beiroet. Verwachting is dat we, als we het niet halen, dit 
in januari/februari snel zullen inlopen.  

 



Wij gaan niet bewust boven de taakstelling zitten, maar zijn wel aan het onderzoeken of we 
statushouders sneller (tijdelijk) kunnen huisvesten en de mogelijkheden voor ondersteunende 
asielopvang worden bekeken. Hopelijk over dat laatste op korte termijn wat meer concrete 
informatie. 

 

Lingewaard 

Opvanglocaties 

Er zijn in Lingewaard geen opvanglocaties en er zijn na meerdere locatieonderzoeken ook geen 

mogelijkheden voor dergelijke voorzieningen. Wel is ten behoeve van noodopvang recent overleg 

met een bereidwillige campingondernemer geweest. Nu de noodopvang minder urgent is geworden 

wordt hiervan geen gebruik gemaakt. Ook ziet een klooster met verhuuraccommodatie geen 

mogelijkheden op dit moment voor noodopvang in verband met de eigen verhuringen.  

 

Taakstelling 

77 voor 2021 

46 gehuisvest =  31 

 

Sinds begin oktober zijn er geen woningen meer beschikbaar gekomen. De redenen waarom er 

weinig woningen beschikbaar komen in Lingewaard:  

• de herstructurering bij 1 van de 2 woningcorporaties; 

• de “mismatch” tussen de beschikbare woningen en de woningzoeker (b.v. grote woning vs. 

1 persoonshuishouding) ; 

• de algehele trage doorstroom in de woningmarkt in Lingewaard. 

Om een versnelling in de beschikbaarheid van woningen aan te brengen wordt binnenkort een 

onderzoek gestart naar de versnelde realisatie van tijdelijke woningen. 

 

Overbetuwe 

(nood)opvang: 

Er is vorige week een locatie aangeboden aan het COA voor noodopvang voor vluchtelingen. Het 
betreft een leegstaand pand met 20 eenpersoonskamers. Dit is beschikbaar tot 1 januari 2022. Op 
dit moment hebben we nog geen reactie gehad van het COA. 
Verder wordt er nu concreet onderzocht of er voor langere termijn huisvesting aangeboden kan 

worden aan een groep statushouders. Die daar dan tijdelijk verblijven totdat zij een woning krijgen 
aangeboden in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. 

 
Taakstelling: 

66 voor 2021.  

63 gehuisvest = 3  
Verwachting is niet boven de taakstelling te zitten.  

West  
Ede 

(nood)opvang 
Ede is voornemens om volgend jaar een regionale opvanglocatie te openen op locatie Kop van 
Deelen. Hier zullen 200 personen worden opgevangen die uiteindelijk in de regio Foodvalley zullen 
worden gekoppeld aan een gemeente. We verwachten dat de locatie eind eerste kwartaal geopend 
zal worden.  

 

Opvang Afghaanse vluchtelingen  
In Harskamp huisvesten we op dit moment rond de 600 personen (sinds augustus dit jaar). 
Formeel loopt opvang tot 1 november. We verwachten dat dit verlengd wordt en we gaan uit van 
een jaar. COA benadert ons z.s.m. met informatie over de (nieuwe) einddatum. Laatste bericht is 
dat de opvang eind november gaat sluiten.  
 

Taakstelling: 

162 - 10 = 152 voor 2021 

142 gehuisvest = 10 restant 
Verwacht dat over 2021 iets over de taakstellingsopdracht heen zullen gaan. 
 
Wageningen  

(nood)opvang 

- 300 opvangplekken COA locatie Bosrandweg t/m september 2022  
- 350 opvangplekken COA locatie Keijenbergseweg onbepaalde tijd 



- twee huizen met AMV’ers vanuit Yoin en we kijken op dit moment of we het aantal AMV-
plekken kunnen uitbreiden 

 
 

Taakstelling:  

Overleg over de laatste te plaatsen statushouders loopt, Wageningen heeft de taakstelling behaald. 

Verwachting is niet dat we voor gaan lopen op de taakstelling.  

Barneveld 
(nood)opvang 
Er lopen gesprekken, maar nog onvoldoende concreet, hier kan nog niet wat over naar buiten 

gebracht worden. 

Taakstelling 

Gaat volgens planning. Allemaal woningen in het vooruitzicht om iedereen van de  
taakstelling voor het einde van het jaar te plaatsen. Mochten er meer woningen beschikbaar komen 
dan plaatsen we door, maar afhankelijk van aanbod. 

Kostenverdeling 
De verdeling van de opvang is wel scheef in de regio. Sommige gemeenten vangen meer 

vluchtelingen op dan andere gemeenten. Al vaker is gesproken over solidariteitsafspraken om zo 

wel als één regio gezamenlijk het probleem op te pakken. Dit kan in diensten, taakstelling 

overnemen of financiële bijdrage.  

De kosten die de gemeenten moeten maken voor een opvang en wat ze hiervoor ‘vergoedt’ krijgen 

van het COA is niet dekkend. Dus de gemeenten moet zelf een behoorlijke financiële bijdrage 

(voornamelijk in ambtelijke capaciteit) leveren.  

Ambtelijk is ook de gesproken over het overnemen van de taakstelling. Omdat de meeste 

gemeente deze taakstelling zelf al niet behalen, is dit geen optie.  

Andere opties  
De adviseur van Arnhem heeft een gesprek gehad met de DG Migratie. Zij hebben gevraagd wat de 

gemeenten nog nodig hebben. Hij heeft aangegeven dat de gemeenten veel kosten maken voor 

opvang en de tegemoetkomingen van COA lang niet afdoende is. DG Migratie wil onderzoeken of ze 

hierin wat kunnen betekenen. Voorstel is om dit via het bestuurlijk overleg of PRT bij DG te 

bespreken dat de noodzaak hiervoor hoog is.  

Daarnaast gaf Duiven aan dat er signalen zijn dat in deze fase alle redelijkerwijs gemaakte kosten 

voor opvang vanuit het BZK vergoedt zouden worden. Dit laatste wordt momenteel uitgezocht via de 

provincie wat de mogelijkheden hierin zijn.  

Voorstel  

Het voorstel is dat alle gemeenten hun kosten in kaart brengen wat zji hebben gemaakt cq gaan 

maken voor de opvang van vluchtelingen. En dat deze kosten via de inwoneraantal verdeeld gaan 

worden over de gemeenten. Mits vanuit de landelijke overheid tegemoetkomingen komen richting 

de gemeenten. Deze inventarisatie wordt dan ook meegenomen.  

 


