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Geachte heer Bruis, 

Als voorzitter van de provinciale regietafel Gelderland schrijf ik deze brief aan de burgemeesters 
van de samenwerkende gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio's. 

Terugkijkend 
Afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met een hoge instroom van vluchtelingen. 
Gelderland heeft haar verantwoordelijkheid genomen op het gebied van opvang vluchtelingen en 
huisvesting statushouders. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn! Dit wil echter niet zeggen 
dat het in Gelderland vanzelf ging. 

Inmiddels is de instroom van vluchtelingen in Nederland gedaald in vergelijking tot 2015 en 2016. 
Opvanglocaties werden in de loop van 2017 en 2018 afgeschaald en de aandacht voor het 
onderwerp verdween naar de achtergrond. Eind 2018 heeft het COA aangegeven dat meer 
opvangplekken moesten worden gerealiseerd aangezien de bezetting van de bestaande asielopvang 
is toegenomen. De toename van de opvangbezetting komt mede doordat de huisvesting van de 
statushouders achterblijft bij de taakstelling. Dit wordt met name veroorzaakt door de krapte op de 
woningmarkt. Het COA is momenteel in gesprek met diverse gemeenten om deze opvangplekken te 
realiseren. 

De bestuurlijke urgentie en gevoeligheid voor dit onderwerp neemt hierdoor weer toe. Het is zaak 
om terug te pakken en voort te bouwen op de opgedane kennis en ervaringen die wij afgelopen 
jaren hebben opgebouwd. We zullen in de toekomst immers nog vaker met dit vraagstuk te maken 
krijgen. Het onderwerp staat nog steeds prominent op de Europese, landelijke en lokale agenda. 
Om die reden is het een goed met elkaar afspraken te maken over de mogelijke toekomstige 
aanpak. 
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Ontwikkeling landelijke regietafel 
De bestuurlijke verantwoordelijkheden in de asielketen zijn formeel gescheiden, maar zijn in 
praktijk sterk met elkaar verweven. Om afstemming te krijgen tussen de verweven 
verantwoordelijkheden van o.a. het Rijk en gemeenten zijn bestuurlijke afstemming overleggen 
gecreëerd zoals de landelijke-, provinciale regietafels en overleggen op regionaal niveau. 

Na evaluatie van de periode rondom de verhoogde instroom is vanuit de landelijke en provinciale 
regietafels de wens en behoefte uitgesproken om de opgebouwde (inter)bestuurlijke samenwerking 
op het vlak van opvang asielzoekers en huisvesting van statushouders te bestendigen en te borgen. 
Hierbij is geconstateerd dat de acute vraagstukken zijn verplaatst van opvang naar huisvesting en 
integratie. 
Gemeenten en hun partners (woningbouwcorporaties, werkgevers, zorgverleners, 
Vluchtelingenwerk) staan nu immers voor de ingewikkelde opgave om de gehuisveste 
statushouders zo snel mogelijk te laten integreren in Nederland en in hun gemeente. De keten 
opvang-huisvesting-integratie is niet (meer) los van elkaar te zien; het inzicht is inmiddels ontstaan 
dat integratie al begint tijdens de opvang. Het regeerakkoord 2017 geeft ook aan dat er een flexibel 
asielsysteem moet komen, waarbinnen opvang, asielprocedure en integratie (dan wel terugkeer) 
integraal worden benaderd en dat de samenwerking in de vreemdelingenketen met gemeenten 
moet worden versterkt. Zo moet al bij de plaatsing van (kansrijke) asielzoekers rekening worden 
gehouden met de werkkwalificaties en met het lokale werkaanbod. 

Doorontwikkeling provinciale regietafel 
Gedurende de hoge instroom van vluchtelingen is de provinciale regietafel vaak bijeengekomen. 
Het betrof destijds een crisissituatie die regie en afstemming tussen Rijk, provincie, gemeenten en 
COA nodig had. Door de verplaatsing van de vraagstukken van opvang en huisvesting naar 
integratie is het onderwerp meer in inhoudelijke beleidsthema's terecht gekomen, waardoor de 
afstemming en regie op de provinciale regietafel in de huidige samenstelling minder 
vanzelfsprekend l i jkt . 

Het roept de vraag op hoe de provinciale regietafel zich verhoudt tot deze vraagstelling van 
integratie. De landelijke regietafel heeft zich verbreed met het thema integratie. Hier wordt, 
vooralsnog, niet voor gekozen aan de provinciale regietafel Gelderland. Dit wil echter niet zeggen 
dat de provinciale regietafel geen rol kan vervullen om knelpunten en ontwikkelingen onder de 
aandacht te brengen van de bewindslieden aan de landelijke regietafel. 
Als teruggekeken wordt naar de primaire rol die de provinciale regietafel was toebedeeld kan 
worden geconstateerd dat bij het realiseren van voldoende opvangcapaciteit en het huisvesten van 
statushouders niet iedere gemeente acuut het hoofd kon bieden aan het verzoek om bi j te dragen 
aan dit vraagstuk. Hieraan lagen diverse redenen ten grondslag. Het verschil in realisatie van 
opvangcapaciteit en/of inzet hiertoe heeft niet altijd bijgedragen aan het gevoel van onderlinge 
solidariteit. Hiertegenover staan voorbeelden van gemeenten uit Foodvalley en de Achterhoek die 
elkaar wel op regionaal niveau opzochten. 
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Gezien de relatieve bestuurlijke en maatschappelijke rust voor het opvangvraagstuk is het van 
belang dat we gezamenlijk afspreken op welke wijze we in de toekomst op daadkrachtige en 
solidaire wijze met dit vraagstuk omgaan. 

Voorstel voor regionale solidariteit en daadkracht 
Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de bereidwilligheid en slagkracht van individuele 
gemeenten bij het realiseren van voldoende opvang, is het idee ontstaan om de provinciale 
'taakstelling' om te rekenen naar alle regio's op basis van inwoneraantallen. 
De opgave is het realiseren van voldoende opvangplekken voor vluchtelingen. Elke regio zou een 
evenredige bijdrage moeten leveren aan deze opgave. Het is gebleken dat samenwerkende 
gemeenten hun individuele taakstelling gezamenlijk beter kunnen realiseren. De ene gemeente 
doet bijvoorbeeld iets meer aan opvang, de andere doet iets meer aan huisvesting, maar samen 
verzorgen ze een evenredig aandeel van de provinciale taakstelling. 

De kracht van deze aanpak is dat zowel op het terrein van de opvang van vluchtelingen, als op het 
terrein van de huisvesting van statushouders meer maatwerk geboden kan worden, maar ook dat er 
in een crisissituatie helder is dat op regionaal niveau (samenwerkende gemeenten) bijgedragen 
wordt aan de oplossing van het probleem. Bijdragen kunnen bestaan aan het daadwerkelijk bieden 
van opvangvlekken, huisvesting statushouders of financiële bijdragen. 
Het biedt wellicht ook de mogelijkheid om te differentiëren in de omvang van opvanglocaties. Een 
grote of meerdere kleinere opvanglocaties per regio. 

'Matching' van vluchteling en regio's is van belang om een duurzame integratie in de samenleving 
te bewerkstelligen. De regio's zouden hiervoor een profiel kunnen opstellen dat de kansen en 
identiteit (onderwijs arbeidsmarkt, huisvesting etc.) in hun regio beschrijft. Dit zou COA kunnen 
helpen om vluchtelingen en statushouders te plaatsen die op basis van werkervaring, opleiding en 
ambitie het beste hierbij aansluiten. Bij de eerste opvang kan dan vanuit de regio al gestart worden 
met een effectieve integratie. 

Door de asielketen regionaal en integraal te benaderen ontstaat er meer slagkracht en een 
evenwichtige inbreng. Er kan rekening worden gehouden met de (on)mogelijkheden van 
individuele gemeenten. Daarbij ontstaat er mogelijk ook meer ruimte voor samenwerking op 
strategisch niveau. De provinciale regietafel kan verbinding leggen tussen de regio's onderling en 
de landelijke regietafel. 

De provinciale regietafel stelt voor om onder leiding van de voorzitters van de Veiligheidsregio's 
een regio-indeling te maken van gemeenten die integraal (gaan) samenwerken op de thema's 
opvang, huisvesting en integratie. Deze regio's zullen bij verhoogde instroom voor een evenredig 
deel verantwoordelijk gemaakt worden voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De 
provinciale regietafel zou deze regio-indeling graag voor 1 april 2019 ontvangen. 
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Kennistafels 
Als afsluiting wil ik u informeren over de ondersteunende rol die Gedeputeerde Staten bieden ten 
aanzien van het organiseren van kennistafels voor het integratievraagstuk. Het doel hiervan is om 
gemeenten, regio's en andere partners bij elkaar te brengen en hiermee kennis en netwerken te 
verbinden. Het initiatief staat los van de provinciale regietafel. 

Met vriendelijke groet, 

Clemens Cornielje 
Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland 
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