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Onderwerp Stand van zaken asielopvang 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

De opvang van asielzoekers staat onder druk. Op 13 juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de 

Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. Op 31 augustus 2021 hebben we u geïnformeerd over de 

oproep vanuit het Rijk aan provincies en gemeenten om indien nodig noodopvang te bieden. Wij houden u 

graag op de hoogte van de voortgang op dit dossier. 

 

Structurele opvang in een regionale opvanglocatie 

Regionale opvanglocaties (ROL) zijn locaties waar asielzoekers met een kansrijke aanvraag en 

vergunninghouders die nog wachten op een woning, een start kunnen maken met hun integratie in de 

regio waar ze uiteindelijk ook gehuisvest worden. Voor Gooi en Vechtstreek moeten 180 plekken in een 

ROL worden gerealiseerd in het kader van de Flexibilisering asielketen. De bedoeling is dat het inzetten 

van flexibele regionale locaties in de toekomst voorkomt dat bij pieken noodopvang moet worden ingezet. 

Wij hebben als regio bij het COA aangegeven invulling te willen geven aan de regionale opvang vanuit 

meerdere kleinschalige locaties in plaats van één centrale locatie.  

Het COA heeft recent aangegeven onze insteek met kleinschalige locaties verder met ons te willen 

verkennen. Op dit moment ligt de prioriteit en urgentie bij het COA echter bij het creëren van noodopvang 

op de korte  termijn. 

 

Noodopvang 

De minister van Justitie en Veiligheid heeft provincies en gemeenten opgeroepen  te zoeken naar locaties 

voor noodopvang op zeer korte termijn vanwege de acute opvangproblematiek in de reguliere COA-

locaties. Het gaat hierbij bij voorkeur om grote locaties die op zeer korte termijn beschikbaar zijn voor een 

periode tussen 4 weken en 4 maanden. Locaties die aan deze eis voldoen zijn niet in beeld in onze regio 

maar er is goed contact met het COA en de provincie Noord Holland over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Gezien de urgentie kijken alle provincies en gemeenten naar oplossingen. Dit is 

belangrijk om het COA en de gemeenten elders in Nederland, waar nu overlast ontstaat,  te ondersteunen 

en ook om echte crisisopvang in bijvoorbeeld sporthallen te voorkomen. Gezien de urgentie wordt er nu 

vooral gekeken naar geschiktheid van de opvanglocaties (grootte en beschikbaarheid op korte termijn) en 

minder naar landelijke spreiding. 

 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/08/210713-Informatiebrief-Asielzoekersopvang-GV-210713.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/10/210831-Informatiebrief-actuele-informatie-asielzoekersopvang.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen
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Crisisopvang 

Als het landelijk niet lukt om voldoende noodopvang te realiseren dan zal de minister van Justitie en 

Veiligheid een beroep doen op de gemeenten in het kader van hun taak in de rampenbestrijding- en 

crisisbeheersing. Voor deze taak werken gemeenten samen in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 

Crisisopvang houdt in dat locaties die voor opvang bij rampen kunnen worden ingezet kortdurend ingezet 

worden voor de opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij met name om sporthallen e.d. Hiervoor hoeven 

geen locaties gezocht te worden want deze locaties zijn al aangewezen vanuit de rampenbestrijding- en 

crisisbeheersing. In 2015 is op deze wijze crisisopvang van asielzoekers ingezet. De hoop is nog steeds 

dat dit voorkomen kan worden. 

 

Inwoners die met asielopvang te maken krijgen worden betrokken dan wel geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 


