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Crisisnoodopvang

Zeer geachte heer Van der Burg,
We hebben kennis genomen van uw brief van 31 mei jl. waarin u een beroep doet op de
veiligheidsregio’s om de komende periode te voorzien in 150 plekken crisisnoodopvang voor
asielzoekers, voor een periode van 2 weken per regio.
We hebben uw verzoek met elkaar besproken, en erkennen dat de problematiek in Ter Apel groot is.
Als regio zijn we solidair geweest met gemeente Westerwolde, met veiligheidsregio Groningen, met
andere veiligheidsregio’s, met het COA en met het ministerie als het gaat om het opvangen van
vluchtelingen uit de Oekraïne, het realiseren van crisisnoodopvang voor asielzoekers en het plaatsen
van statushouders. Dit maken wij concreet door u het aanbod te doen onze taakstelling voor 2022
(nog ruim 500 statushouders) versneld in onze gemeenten op te nemen, in plaats van het realiseren
van 150 plekken crisisnoodopvang voor asielzoekers.
In het Veiligheidsberaad van 23 mei jl. is dit standpunt van onze regio ook zo verwoord. Wij vinden
dat er een balans gevonden moet worden in de opgaven waarvoor de gemeenten gesteld staan. Een
balans tussen de taakstelling ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, de
taakstelling ten aanzien van het huisvesten van statushouders en de taakstelling ten aanzien van
crisisnoodopvang voor asielzoekers. Onze regio heeft de taakstelling voor opvangplekken voor
vluchtelingen uit de Oekraïne (3.000 per 23 juni) inmiddels gerealiseerd. Ook zijn we dus bereid onze
taakstelling ten aanzien van het huisvesten van statushouders versneld te realiseren.
Wij vinden het vanuit ethisch perspectief onwenselijk dat de komende periode een situatie dreigt te
ontstaan, waarbij mensen die al veel meegemaakt hebben van de ene tijdelijke opvanglocatie naar
de andere tijdelijke opvanglocatie verplaatst worden. Daarom stellen wij een meer duurzame
oplossing voor, waarbij statushouders versneld geplaatst worden. Voor onze regio gaat het om 512
statushouders tot eind 2022. Een eerste ambtelijk gesprek met uw ministerie en het COA hierover
heeft inmiddels plaats gevonden op 1 juni jl. Graag gaan wij op korte termijn met u en het COA in

gesprek om de randvoorwaarden te bespreken waaronder het versneld plaatsen van statushouders
mogelijk is.
We streven ernaar om in gezamenlijkheid met u, uw ministerie, het COA, de gemeenten en de
veiligheidsregio’s tot een duurzame oplossing te komen in het vluchtelingen- en
asielzoekersvraagstuk.
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