
 

VERSLAG 
 

Notulen van : Bestuurlijk afstemmingsoverleg Oekraïne  

Verslagnummer : 3 

Gehouden op : Donderdag 17 maart 2022 18:00 – 19:00 uur  

Plaats : VGGM-locatie Schelmseweg 93A Arnhem 

Voorzitter : Ahmed Marcouch  

Genotuleerd door : 

 

Verder aanwezig Afwezig met kennisgeving 

Jan Luteijn, burgemeester Barneveld  

Loes van der Meijs, burgemeester Doesburg (online) 

Huub Hieltjes, burgemeester Duiven 

René Verhulst, burgemeester Ede 
Nelly Kalfs, burgemeester Lingewaard 

Gerard Renkema, burgemeester Nijkerk 

Patricia Hoytink, burgemeester Overbetuwe  

Carol van Eert, burgemeester Rheden 
Ester Westeijn, burgemeester Rozendaal 

Henny van Dijk, loco-burgemeester Scherpenzeel 

Floor Vermeulen, burgemeester Wageningen 
Arend van Hout, burgemeester Westervoort 

Luciën van Riswijk, burgemeester Zevenaar 

Henk Bril, directeur publieke gezondheid 

Anton Slofstra, directeur brandweer/operationeel leider 

Agnes Schaap, burgemeester Renkum 

 



 
 
 
Verslag   

Verslag tekst: 

 

 
 

 
 

 
 

 Harskamp is en blijft een militaire basis waar 
de werkzaamheden van Defensie door gaan. De heer Verhulst zegt dat hij geen aanmeldcentrum wil 
worden.  
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4. Oordeel- en besluitvorming 
4A Brief COA 11 maart 2022 
Bij de agenda was een nota van het COA d.d. 11 maart 2022 gevoegd waarin het COA aan de 
leden van landelijke en provinciale en aan veiligheidsregio’s vragen: 

- Kennis te nemen van de opgave die er ligt om extra opvangplekken te realiseren voor 
asielzoekers en de vertaalslag daarvan per veiligheidsregio. Er zijn in totaal 42.000 
opvangplekken nodig. Voor de eerstvolgende kwartalen is het volgende nodig: 2.128 
extra opvangplekken voor 1 april 2022 en 7.010 extra opvangplekken voor 1 juli 2022 

- In de realisatie van het totaal aan opvangplekken ook rekening te houden met deze 
opgave, om te waarborgen dat er zowel voor vluchtelingen uit Oekraïne als voor 
asielzoekers uit andere landen, voldoende opvang is in Nederland 

 
De heer  geeft een toelichting. Er is weinig tot geen beweging ten aanzien van de 
reguliere opvangplekken voor asielzoekers. De nood blijft echter. Voor zowel korte als 
middellange termijn. In Ter Apel zijn er geen doorstroommogelijkheden meer. Er is momenteel 
een groep van 13.000 dat zou moeten doorstromen. In Ter Apel zijn weinig tot geen Oekraïense 
vluchtelingen. De instroom momenteel geeft geen verhoging van mensen uit derde landen die 
meestromen met de Oekraïners. 
De situatie ten aanzien van opvang asielzoekers was al zorgwekkend voor de oorlog in Oekraïne. 
In de huidige situatie is het al voorgekomen (in een andere regio) dat een locatie waar COA al 
afspraken over had gemaakt voor opvang van asielzoekers en de eigen processen daar al voor 
had ingericht, later alsnog werd ingezet voor Oekraïners. De locatie wordt dan in feite 
weggekaapt. Het probleem speelt in heel Nederland. Daarbij merkt de heer  op dat 
Gelderland altijd veel doet.  
 
De heer Vermeulen stelt dat het belangrijk is het als totale opgave te zien. Dus niet alleen de 
vluchtelingen uit Oekraïne maar ook de asielzoekers regulier. Verder noemt hij de opinie die 
ontstaat: ‘Waarom kan nu alles wel voor Oekraïne wat eerder niet kon’. 
 
De heer Van Eert zegt dat dit te verwachten was. Als voorzitter van de subregionale regietafel 
leurt hij langer en nu voor deze doelgroep lijkt het makkelijker te gaan. Hij opteert om de goede 
ervaringen om te zetten in een perspectief dat voor het COA kan gelden. Het kan een positief 
effect hebben voor toekomstige opvang als de bevolking went aan Oekraïners in wijken, buurten 
en steden. Hij roept op om -net als hij- dit beeld mee te geven in het systeem van de 
gemeentelijke organisatie.  
 

  
 
Ten aanzien van de nota van het COA geeft de heer Van Riswijk aan welk gevoel dit soort 
brieven bij hem oproept: een ‘all-you-can-eat-restaurant’ terwijl hij behoefte heeft aan een 
uitgebreide menukaart: er wordt een locatie gevraagd voor x aantal personen. Waar moet locatie 
exact aan voldoen: welke periode, hoe groot etc. 
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De heer  zegt dat kleinschaligheid niet de voorkeur heeft van het COA en noemt in zijn 
reactie het voorbeeld van de gemeente Rotterdam die eind 2021 een aanwijzing (die eigenlijk 
geen grond had) heeft gekregen van de toenmalige staatssecretaris om 500 asielzoekers op te 
vangen in de regio Rotterdam. Het resultaat (10 locaties van 50 personen) is niet te bemensen 
voor het COA. Voor het COA werkt een groter volume beter, bijvoorbeeld van 4 van 150 in één 
regio. Een locatie voor 200 personen is ook zeer wenselijk. 

 

 
De heer Marcouch denkt dat het zou helpen als er een aanwijzing zou komen om door te pakken. 
De heer Van Riswijk roept op concreet te maken wat goed is. Is een plek voor 50 goed of toch te 
klein? Het feit dat er 13.000 mensen zouden moeten doorstromen uit Ter Apel geeft aan dat er 
behoefte is aan woningen. 

 Verder zegt de heer Marcouch dat de 
oproep van voorzitter Bruls in het Veiligheidsberaad om te komen met een aanwijzing geleid 
heeft tot de vorige aanwijzing. De heer Marcouch vindt het belangrijk om open met elkaar het te 
blijven bespreken. Ook als er weinig draagvlak is.  
 

  
 
 
 
 
 
 
De heer Slofstra benadrukt dat er 3 vormen van opvang zijn: crisisnoodopvang (max 72 uur), 
opvang van max 6 maanden en huisvesting. Het is nog niet te voorspellen hoe lang het gaat 
duren. Er is nog weinig aanbod voor huisvesting (de opvang voor lange duur). Dit kan een 
probleem gaan vormen als het lang duurt.  
 
 

 

 



 
 
 
Verslag   

  
 

 
 
 
 
 

 
 
5. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 




