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De heer Slofstra geeft aan dat er sprake is van een wisselend, grillig beeld. Het zijn dagkoersen. Dit is ook 

landelijk het geval. Dan blijkt er minder instroom en later toch weer niet. Contracten voor opvang eindigen 

en nieuwe locaties komen er bij. Het probleem met betrekking tot huisvesting reguliere asielzoekers (Ter 

Apel) lijkt inmiddels een groter probleem dan huisvesting Oekraïense vluchtelingen. 
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Het Veiligheidsberaad heeft het kabinet gevraagd om een juridisch instrumentarium in de vorm van een 

aanwijzingsbevoegdheid en een mogelijkheid tot vorderen van opvangmogelijkheden om deze immense 

opgave succesvol op te kunnen pakken. In de bijgevoegde brief van de staatsecretaris van JenV blijkt dat 

dit complexe materie is en dat het naar verwachting vraagt om een heroverweging en herziening van 

huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling rondom opvang van asielzoekers. De staatsecretaris 

verwacht voor de zomer de uitkomsten te kunnen delen van een verkenning van de rol van gemeenten bij 

de opvang van asielzoekers.  
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3B Stand van zaken reguliere asielzoekers vanuit regietafels 
De heer Van Eert geeft een terugkoppeling. Tijdens de vorige vergadering d.d. 31 maart is een 
uitvraag gedaan om per veiligheidsregio acute opvang te organiseren voor 100 asielzoekers ter 
ontlasting van Ter Apel. Deze uitvraag heeft geen resultaat opgeleverd. De heer Van Eert uit 
hierover zijn teleurstelling. 
In de tussentijd heeft er geen regietafel plaatsgevonden. Wel een sessie met het bestuur van het 
COA en de staatsecretaris JenV. Hierbij waren namens onze regio ook de heren Vermeulen en 
Hieltjes aanwezig. De heer Van Eert koppelt terug dat van de 347 gemeenten slechts 100 
gemeenten reguliere asielzoekers opvangen. Verder is gesproken over asielopvang en de 
toekomst van het COA. Deze staatsecretaris is echt voornemens om met wetgeving te komen. 
Als een gemeenten geen bijdrage heeft geleverd in opvang asielzoekers, is de gemeente ‘aan de 
beurt’. Los van of de gemeente veel of weinig doet aan opvang van Oekraïners. 
Recent is een brief gestuurd aan gemeenten dat er sprake is van achterstand van huisvesting 
van statushouders. De brief viel niet goed bij een aantal gemeenten die veel asielzoekers 
opvangen. Er zijn oproepen gedaan om meer balans te zoeken ten aanzien van opvang 
asielzoekers en opvang statushouders. De heer van Eert vindt een solidariteitsbeginsel een mooi 
voorbeeld: gemeenten die niets doen, gaan betalen. De teneur van het kabinet is in ieder geval 
dat de huidige situatie niet langer kan. 
 
De heer  geeft aan dat de grens in Ter Apel bereikt is. Er is geen doorstroom. Na 
Pasen moesten mensen overgeplaatst worden. Het was een onorthodoxe situatie. De instroom in 
Ter Apel blijft stabiel. Het COA streeft naar een menswaardige manier van opvang voor minstens 
6 maanden. In deze regio gebeurt veel volgens de heer  
 
De heer Hieltjes voegt zijn ervaring van de sessie met het bestuur van COA en staatsecretaris 
JenV toe. Het was geen avond waarin besloten werd. Hij is ervan overtuigd dat als de 
rijksoverheid meer inzet op verleiding van gemeenten en zorgen en onzekerheden over 
financiering e.d. wegneemt, gemeenten meer inspanningen leveren.  
In Duiven wordt een onderzoek gestart naar huisvesting voor 200 reguliere asielzoekers en 50 
flexwoningen voor inwoners met een urgente woonvraag. De gemeenteraad is akkoord om 
hierover in gesprek te gaan. Het aanbod van de provincie voor ondersteuning is welkom.  
 
De heer Luteijn zegt dat er dinsdag een crisisorganisatie heeft gefunctioneerd voor acute 
crisisnoodopvang. Dat bleek later toch niet nodig. Toen is ingezet op langdurige opvang van 
asielzoekers (maximaal 5 jaar). De heer Luteijn heeft duidelijk gemaakt dat crisis noodopvang 
altijd weer nodig kan zijn.  
 
De heer Marcouch koppelt terug dat in Arnhem geen enkele klacht is ontvangen van de bevolking 
over de opvangplekken. Er wordt hulp aangeboden door de bevolking. Arnhem bereidt zich voor 
op crisisnoodopvang. Er wordt breed gezocht naar langdurige huisvesting: niet alleen voor 
vluchtelingen, statushouders, jongeren, daklozen en andere spoedzoekers. De brede scoop is 
van belang om spanning in de samenleving te voorkomen. Het is een moeilijk, gevoelig, onzeker 
en energie- en tijdrovend proces.  
De heer Luteijn noemt zijn bestuurlijke trots en verantwoordelijkheidsgevoel en wil voorkomen dat 
zijn gemeente een aanwijzing zou krijgen.  
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De heer Van Riswijk noemt het verschil tussen Arnhem en Zevenaar qua capaciteit om een boot 
als opvanglocatie te organiseren. Hij noemt de optie om een volgende keer het COA een boot in 
Lobith te laten aanmeren zodat hij mondjesmaat kennis kan maken met de problematiek.  
Mevrouw Van der Meijs zegt dat een boot voor 2 jaar aan de kade geen optie is in een stadje als 
Doesburg, maar met meerdere gemeenten is het een optie. 
 
De heer Renkema zegt dat zijn gemeente subsidie, die inmiddels helaas niet meer beschikbaar 
is, heeft gekregen voor 200 flexwoningen. De exploitant is een woningstichting.  
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