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Verzenddatum

Betreft: verzoek kabinet inzake asielopvang

- 1 DEC. 2021
Kenmerk

Geachte leden,
Eerder informeerde ik u over de nijpende situatie rond het
asielvraagstuk, die eind oktober voor het kabinet aanleiding was om
aan gemeenten en provincies hulp in te roepen om binnen enkele dagen
in totaal 1 200 opvangplekken beschikbaar te hebben. Aan dit verzoek
is toen in Noord-Holland invulling gegeven door onder meer
cruiseschepen en hotelkamers in te zetten in Haarlem en de
Haarlemmermeer.
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Uw kenmerk

Richting het einde van het jaar ontstaat er opnieuw een tekort aan
opvangplekken. Op 19 november jl. hebben de Minister van
Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in
brieven aan de Tweede Kamer en aan provincies en gemeenten de
noodklok geluid. Na afstemming met de VNG, het IPO en het COA
roepen zij op om met spoed opnieuw 1 200 opvangplekken te vinden.
De eerste 600 daarvan zouden reeds binnen enkele dagen (vóór 1
december) gevonden moeten zijn, de andere zeshonderd voor de
jaarwisseling. Het verzoek is om in Noord-Holland 21 8 plekken te
realiseren voor 1 januari a.s. Daarnaast is er op zeer korte termijn
behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (de zogeheten ‘amv’ers). In totaal zouden voor 1 januari
2022 tien van dergelijke amv-opvanglocaties gevonden moeten zijn, elk
geschikt voor 50 jeugdigen.
Daar komt dan nog het verzoek aan gemeenten bij, om ook hun
opgelopen achterstand met betrekking tot reguliere huisvesting voor
statushouders nu met haastige spoed in te lopen. Gemeenten wordt
verzocht om naast het volbrengen van de taakstelling voor de tweede
helft van dit jaar ook de opgelopen achterstand met 1 500
vergunninghouders terug te brengen. Dit houdt in dat er tot het einde
van het jaar nog in totaal voor heel Nederland 4.91 5
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vergunninghouders worden gehuisvest. In Noord-Holland gaat het om
856 nog te huisvesten vergunninghouders.

Sinds twee jaar is op verzoek van het kabinet in elke provincie een
provinciale regietafel asielopvang (PRT) actief, die wordt voorgezeten
door de Commissaris van de Koning, vanuit zijn verantwoordelijkheid
als Rijksheer (dus als vertegenwoordiger van het kabinet) Vanuit iedere
inliggende Veiligheidsregio neemt een bestuurder deel aan de tafel.
Tevens zijn vertegenwoordigers van het COA, de Landelijke Regietafel
en het ministerie van Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd. Het
College van GS is bij de provinciale regietafel betrokken vanuit het
interbestuurlijk toezicht op de gemeentelijke taakstelling voor de
huisvesting van statushouders. De gedeputeerde Wonen en Toezicht is
dan ook agendalid van de regietafel.

Aan de PRT worden afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers
en de (tijdelijke) huisvesting van vergunninghouders. Ook het actuele
verzoek van rijkszijde om extra opvangplekken voor het einde van het
jaar te realiseren, ligt voor op de provinciale regietafel.
Eerder heeft het College van GS laten weten gehoor te willen geven aan
de oproep van het kabinet om als gezamenlijke overheden dit
gecompliceerde probleem van asielopvang aan te pakken. Het College
toont zich bereid om eigen locaties en mogelijkheden te inventariseren.

We zetten met elkaar alles op alles om ook voor de komende weken en
maanden het acute beddentekort weer aan te vullen. Het blijft daarnaast
belangrijk dat we de opvangcapaciteit voor de langere termijn
vergroten, zodat deze noodgrepen niet meer nodig zijn. We hebben
inmiddels diverse opties in beeld en het perspectief voor de langere
termijn ziet er in Noord-Holland gunstig uit. Samen met gemeenten, het
COA en het Rijksvastgoedbedrijf wordt gewerkt aan transformatie
locaties met huisvesting die niet alleen bedoeld zijn voor asielzoekers
en vergunninghouders, maar ook voor diverse categorieën
woningzoekers uit de lokale bevolking.
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,,

mr.

. Th.
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