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Het VNG-bestuur is zich ervan bewust dat deze afspraken opnieuw veel vragen van gemeenten, in 
een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en een enorme ambtelijke en bestuurlijke druk op diverse 
andere onderwerpen, zoals de opvang van Oekraïners, (jeugd)zorg, woningmarkt en stikstofcrisis, 
al voor zeer grote uitdagingen zorgen.
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Dit zorgt voor een ernstige opvangcrisis die de laatste maanden vooral zichtbaar is bij het 
aanmeldcentrum in Ter Apel. De standaarden die gelden voor opvang van asielzoekers die we met 
elkaar delen, en waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd, worden niet meer 
gehaald.

Het afgelopen jaar is de opvangcrisis in toenemende mate geëscaleerd. Het aantal opvangplekken 
voor asielzoekers was een jaar geleden al krap en het toenemende aantal vluchtelingen en 
nareizigers hebben de situatie nog nijpender gemaakt. De komst van Oekraïense ontheemden 
heeft deze situatie nog lastiger gemaakt.
Hoewel veel gemeenten al langere tijd voldoen aan hun taakstelling op het gebied van de 
huisvesting van statushouders, neemt het aantal statushouders dat in de asielopvang verblijft nog 
steeds toe. Dit is onder meer het gevolg van een stijgend percentage positieve besluiten. De 
situatie op de woningmarkt maakt het echter uiterst moeilijk om, zonder extra maatregelen, alle 
statushouders, van een woning te voorzien. Met deze toename zien we ook dat de huidige 
financiën voor inburgering niet toereikend zijn.

Onderwerp
Bestuurlijke afspraken opvangcrisis

De VNG en het Veiligheidsberaad hebben samen afspraken gemaakt met het rijk om uit de 
opvangcrisis te komen en daar uit te blijven. Deze afspraken gaan zowel over de acute problemen 
als een structurele aanpak met bijbehorende financiële afspraken.
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De afgelopen maanden bent u diverse malen geïnformeerd over de ontwikkelingen op het terrein 
van opvang van vreemdelingen, meest recent in onze ledenbrief van 14 juli jl.
We zagen de afgelopen maanden de opvangcrisis toenemen, in plaats van afnemen, ondanks de 
verschillende maatregelen die door gemeenten en rijk waren genomen.

Voor het bestuur is de afweging geweest dat het hier gaat om een humanitaire noodsituatie waarin 
we een morele taak voor gemeenten zien, naast de wettelijke taak om statushouders te huisvesten 
en op weg te helpen in onze samenleving. En dat gemeenten er met deze afspraken financieel niet 
op achteruit gaan. Willen we het draagvlak in de samenleving voor de opvang van vreemdelingen 
behouden, dan zijn deze maatregelen nu meer dan ooit noodzakelijk.
Deze afspraken hebben alleen kans van slagen als alle partijen de gemaakte afspraken nakomen. 
Dat betekent ook dat alle gemeenten solidair moeten zijn en hun bijdrage moeten gaan leveren.

In deze ledenbrief gaan we in op:
• De inhoud van de afspraken
• Financiële aspecten
• Vervolg

Oorzaken van de opvangcrisis
Oorzaken van deze opvangcrisis liggen maar beperkt in de iets verhoogde instroom. Daarbij speelt 
vooral dat het percentage positieve besluiten toeneemt omdat de instroom die er is, vooral komt uit 
bepaalde landen (Afghanistan, Syrië) en omdat er meer nareizigers zijn. Daarnaast blijft de 
uitstroom door terugkeer achter, onder ander door corona.
Het effect van relatief meer positieve besluiten is dat er meer statushouders in de opvang komen 
dan de taakstelling die gemeenten hebben. Op dit moment is ruim 1/3e van de mensen in 
opvanglocatie statushouder: 16.000 van bijna 45.000. Gemeenten voldoen gezamenlijk over de 
afgelopen 12 maanden aan hun taakstelling maar hebben nog een kleine achterstand (uit corona- 
tijd) van zo’n 1.800 statushouders. Met andere woorden: de gegeven taakstelling was (en is) 
eigenlijk te laag. De situatie op de woningmarkt bemoeilijkt uiteraard snelle huisvesting, ook omdat 
alle aandachtsgroepen hier evenveel recht op hebben. Dit vraagt dus om extra maatregelen. 
Door het stijgend beroep op opvangplekken zijn er in totaal te weinig opvang locaties. Dit wordt nog 
versterkt door de Oekraïne-opvang waarvoor ook vaak locaties worden benut die anders mogelijk 
geschikt zouden zijn geweest voor asielopvang.
Tot slot is een oorzaak van de huidige opvangcrisis dat er in het verleden politieke keuzes zijn 
gemaakt rond op- en afschalen bij instroom en in de financieringssystematiek van het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bij een lagere instroom na 2016 is er voor gekozen om 
locaties af schalen. Bij een toenemende instroom is het vervolgens erg lastig om op korte termijn 
voldoende passende locaties beschikbaar te hebben. De hogere instroom viel samen met een crisis 
op de woningmarkt en de oorlog in Oekraïne en die combinatie maakt het snel beschikbaar hebben 
van passende locaties nog lastiger.

Kern van de afspraken
In de nu gemaakte afspraken worden voor de korte termijn maatregelen genomen die de druk op 
Ter Apel moeten verlichten en die goede opvang mogelijk maken. Parallel wordt gewerkt aan 
versnelde huisvesting van statushouders, zodat de vraag naar opvangplekken voor asiel afneemt. 
Voor de structurele situatie wordt de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen zo snel mogelijk 
geïmplementeerd. Het kabinet werkt aan regelgeving die gemeenten een wettelijke taak geeft voor 
het beschikbaar stellen van opvanglocaties. Daarnaast komt het kabinet uiterlijk 1 oktober a.s. met 
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uitvoeringsplannen voor de instroom, doorstroom en uitstroom in de asielketen, inclusief de 
middelen. Hierin wordt ook duidelijk gemaakt “hoe we ervoor zorgen dat de doelgroep die niet mag 
blijven ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk vertrekt."
Voor de VNG is essentieel dat er voldoende middelen komen om alle taken uit te kunnen voeren, 
zowel voor gemeenten en Veiligheidsregio’s als voor uitvoeringsorganisaties als COA en
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zowel incidenteel als structureel (o.a. uitvoeringskosten en 
kosten onderwijsroute Wet inburgering). Hierover zijn afspraken gemaakt.

Toelichting op de afspraken
Zeer korte termijn
Essentieel is dat per direct de druk op Ter Apel wordt verlicht, dat alle asielzoekers een onderdak 
en dat de situatie voor medewerkers van COA, IND, maatschappelijke organisaties en 
veiligheidsorganisaties (zoals politie, marechaussee, beveiliging en veiligheidsregio) werkbaar 
wordt en de rust kan terugkeren voor omwonenden. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een extra 
locatie ingericht (buiten de gemeente Westerwolde) van waaruit mensen gecontroleerd naar Ter 
Apel kunnen komen en zich daar kunnen inschrijven.

Korte termijn (komende 4 maanden) “uit de crisis komen"
Aan de kant van gemeenten wordt het aantal crisisnoodopvangplekken opgehoogd, van 225 naar in 
totaal 450 plekken per Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio’s coördineren dit. Tegelijk komt er een 
plan, dat uiterlijk 1 oktober 2022 klaar moet zijn, voor de afbouw van deze crisisnoodopvangplekken 
dan wel de overname van de crisisnoodopvang door COA. De crisisnoodopvang door gemeenten 
wordt uiterlijk 1 januari 2023 beëindigd of zoveel eerder als mogelijk.

Essentieel is een verhoogde uitstroom van statushouders uit de opvang. De taakstelling voor de 
tweede helft van 2022 bedraagt 13.500 maar nu al is bekend dat de taakstelling voor de eerste helft 
van 2023 op minimaal 20.000 zal liggen. Samen met de achterstand van een kleine 1.800 
statushouders (uit coronatijd) zijn er in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 waarschijnlijk zo’n 
35.000 mensen te huisvesten (het exacte aantal is uiterlijk 1 oktober bekend). Daarvan zijn de 
afgelopen maanden, sinds 1 juli, al bijna 4.200 mensen gehuisvest. Onlangs is gemeenten 
gevraagd om de taakstelling versneld uit te voeren en binnen 6 weken 7.500 mensen te huisvesten. 
Veel gemeenten zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan, maar het aantal is helaas nog niet 
gehaald.
Afgesproken is om in 2022 ook vooruit te lopen op de taakstelling van 2023 en in totaal 20.000 
mensen te huisvesten. Dit kan door mensen regulier te huisvesten, gebruik te maken van de Hotel- 
en accommodatieregeling (HAR), een (regionale) tussenvoorziening te realiseren, versneld in te 
zetten op flexibele bouw of door een iets hoger percentage corporatiewoningen aan statushouders 
toe te wijzen. Via de Provinciale Regietafels zal hier zo snel mogelijk op worden ingezet, en we 
roepen alle gemeenten op hun wettelijke taak hier op te pakken door eventuele achterstanden weg 
te werken en hun taakstelling voor 2022 te realiseren. Daarnaast verzoeken we gemeenten met 
klem een voorschot op volgend jaar te nemen.
We vragen hierbij ook aandacht voor de huisvesting van AMV-ers met een status, waarbij de 
begeleiding door Nidos wordt verzorgd. Hiervoor zijn per direct circa 350 eengezinswoningen 
noodzakelijk om deze kinderen een veilige en humane opvangsituatie te kunnen bieden; 
bekostiging en exploitatie loopt via Nidos. Daarnaast komt voor de verlengde opvang, huisvesting 
en begeleiding van meerderjarige AMV-ers vanaf hun 18e tot hun 21e vanaf 2023 structureel per 
jaar 40 miljoen beschikbaar; dit loopt via Nidos. Voor 2022 was al in een incidentele financiering 
voorzien.
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Er zal zeer waarschijnlijk een wettelijke taak komen voor gemeenten om opvanglocaties 
beschikbaar te stellen (geëxploiteerd door het COA). De VNG is hierover met het rijk in gesprek en 
zal een uitvoerbaarheidstoets uitvoeren.

De basisafspraak is dat gemeenten alle kosten vergoed krijgen voor de werkzaamheden die ze 
moeten doen.
Voor veel taken zijn al bestaande geldstromen; die worden soms in het kader van deze afspraken 
opgehoogd met de afspraak de werkelijke kosten te monitoren en eventueel daarna verder aan te 

Om deze agenda blijvend te realiseren is een passende financiering van de betrokken 
uitvoeringsorganisaties zoals COA en IND, maar ook partnerorganisaties als NIDOS voor de 
opvang en begeleiding van AMV-ers, noodzakelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt.

Financiën
Het kabinet heeft gemeenten in grote financiële onzekerheid gebracht door in het coalitieakkoord op 
te nemen dat per 2026 een andere financieringssystematiek voor gemeenten zal worden ingevoerd. 
De financiële vertaling hiervan betekent dat gemeenten hun inkomsten uit het gemeentefonds per
2026 fors zien teruglopen - inmiddels ook wel ‘het ravijn’ genoemd. De Algemene
Ledenvergadering heeft op 29 juni jl. in de resolutie ‘zekerheid over structurele financiën’ 
uitgesproken dat het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag duidelijkheid moet geven over de financiële 
ruimte voor gemeenten vanaf 2026. In de resolutie staat ook dat ‘uitsluitend afspraken gemaakt 
kunnen worden over de maatschappelijke opgaven als door het kabinet wordt toegezegd dat ‘het 
ravijn 2026 en verder' wordt gedicht'.
Hoewel er ook over dit onderwerp gesprekken met het kabinet zijn geweest, is hierover op dit 
moment nog geen duidelijkheid ontstaan. Het VNG-bestuur betreurt dit, maar vindt dat er op grond 
van morele en humanitaire overwegingen nu toch afspraken gemaakt moesten worden over de 
aanpak van de opvangcrisis.

De resolutie en de bredere financiële problematiek van gemeenten is door de VNG consequent 
ingebracht in de gesprekken over het maatregelenpakket voor asiel en migratie. Uitgangspunt was 
dat alle (extra) reële kosten zouden worden vergoed en dat het pakket de financiële druk op 
gemeenten niet nog verder mag vergroten. Naar de mening van het VNG-bestuur is aan dit 
uitgangspunt voldaan.

Met de huisvesting van statushouders komt ook een hoger aantal inburgeraars in de gemeente. De 
middelen die hiervoor beschikbaar zijn (o.a. uitvoeringskosten en kosten onderwijsroute Wet 
inburgering) worden daarom in 2022 en de komende jaren opgehoogd en gemonitord.

Structureel, “uit de crisis blijven”
Twee jaar geleden hebben we met het kabinet samen de visie op de flexibilisering van de 
asielketen vastgesteld en vorig jaar de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen daaraan 
toegevoegd. Tot op heden is deze Uitvoeringsagenda nog niet praktisch ter hand genomen, maar in 
deze afspraken wordt erin voorzien dat deze nu echt wordt opgepakt. Belangrijke onderdelen in 
deze agenda zijn het realiseren van drie extra aanmeldcentra (gvl's) verspreid over het land met 
daaromheen kleinschaliger locaties, een stelsel van regionale opvanglocaties (ROL's), een aantal 
sobere opvanglocaties voor veiligelanders en per provincie opvanglocaties voor AMV-ers. Alleen op 
deze manier kunnen we de lasten goed verdelen en draagvlak bij inwoners behouden. We zullen 
dus via de Landelijke Regietafel bewaken dat deze afspraken nu echt worden gerealiseerd.



Met vriendelijke groet,
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L.K. Geluk
Algemeen directeur

Tot slot
Komende week organiseert de VNG enkele webinars waarin we nader ingaan op de afspraken en 
waar u eventuele vragen kunt stellen.

Op dinsdag 30 augustus om 17.00 uur is er een digitale bijeenkomst voor bestuurders. Zij hebben 
gelijktijdig met deze ledenbrief een uitnodiging hiervoor ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
kunt u contact opnemen met Jade Beijer (Jade.Beiier@VNG.NL).
Op woensdag 31 augustus om 13.00 uur is er een digitale bijeenkomst voor ambtenaren. Via het 
VNG Oekraïne netwerk is daarvoor een uitnodiging verzonden. Deze komt ook op het forum Asiel 
te staan.

Beide webinars kunnen worden terug gekeken op het VNG Forum Asiel. 
Vragen kunt u ook stellen via helpdeskasielopvanq@vnq.nl.

passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de middelen die beschikbaar zijn voor inburgering, zowel de 
uitvoeringskosten als de trajectkosten in het kader van bijvoorbeeld de onderwijsroute. Daarvoor 
wordt nu € 90 miljoen beschikbaar gesteld, verdeeld over drie jaar.
Het risico van de onrendabele toppen bij flexibele bouw wordt door het kabinet opgevangen, 
hiervoor is nu al € 100 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er ondersteuning vanuit het ministerie 
van BZK (bijvoorbeeld bij juridische aspecten en inkoop van flexibele woningen) via de taskforce 
Versnelling tijdelijke huisvesting. U kunt de taskforce bereiken via info@realisatiehuisvestinq.nl. 
Daarnaast zijn er al diverse bestaande regelingen die gemeenten kunnen gebruiken voor tijdelijke 
huisvesting en tussenvoorzieningen.
Voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers komen meerjarig projectmiddelen (€ 15 miljoen 
per jaar).
De kosten van gemeenten en Veiligheidsregio's in het kader van de crisisnoodopvang worden 
volledig vergoed (te declareren bij COA) en er komt een structurele investering opbouwend naar €
83 miljoen per jaar voor de structurele verbetering van de crisisorganisatie van de 
Veiligheidsregio’s.
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Bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie tussen de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk
Datum: 26 augustus 2022

Op dit moment is er sprake van een onhoudbare situatie in de migratieketen, met name in 
Ter Apel. De instroom kan op dit moment niet worden opgevangen in Ter Apel en er zijn 
onvoldoende (crisisnood)opvangplekken om mensen onder te brengen. Acute maatregelen 
in de gehele keten zijn nodig om tot verlichting te komen.
Deze benodigde inzet op korte termijn laat onverlet dat er meer nodig is om uit de crisis te 
komen en te blijven. Aan de Tweede Kamer is op 1 juli 2022 gecommuniceerd dat COA 
aan het einde van 2022 51.000 plekken nodig heeft om voldoende opvang te kunnen 
bieden. Het bieden van perspectief tot en na 1 oktober 2022 is noodzakelijk om eerste 
stappen te zetten richting een stabiel, wendbaar en duurzaam stelsel van asielopvang. 
Deze bestuurlijke afspraken bieden oplossingen voor de acute problematiek, de 
vraagstukken om op korte termijn gezamenlijk uit de crisis te komen en ook uit de crisis te 
blijven. Dit samenhangend pakket vraagt een gezamenlijke aanpak van alle overheden en 
hun uitvoeringsorganisaties op basis van vertrouwen, wederzijds respect en erkenning van 
eikaars rol. Alle partners communiceren op eenduidige wijze over deze afspraken. Hierover 
vindt nadere gezamenlijke afstemming plaats.

Inleiding

Deel II - Uit de crisis blijven (op lange termijn)
Er wordt versneld uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen 
inclusief uitbreiding van duurzame (kleinschalige) (nood)opvanglocaties aan de hand van 
de vastgestelde verdeelsleutel en vier gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties. Een 
plan hiertoe is uiterlijk op 1 oktober 2022 gereed.
We komen tot een samenhangend pakket op het gebied van flexwoningen, collectieve 
voorzieningen, tussenvoorzieningen, transformatie en estafettewoningen. Flexibele opvang 
en flexibele woonvormen worden niet alleen uitgevoerd in pilots, maar zetten we 
structureel in. Met het samenhangende pakket wordt beoogd dat er tot en met eind 2024 
37.500 flexwoningen e.d. beschikbaar komen, conform de (door de crisis opgehoogde) 
doelstellingen uit het Programma Woningbouw. De door het Planbureau voor de 
Leefomgeving bevonden knelpunten voor het versnellen van de bouw van tijdelijke 
huisvesting worden geadresseerd.
Gemeenten en provincies geven extra prioriteit aan het versneld beschikbaar stellen van 
locaties en het gereedmaken voor bebouwing daarvan.
Het Rijk biedt ondersteuning met de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting, en heeft 
reeds € 100 miljoen aan middelen ter beschikking gesteld voor het verkleinen van 
onrendabele toppen.
In aanvulling op het voorgaande werkt het Rijk aan een garantstelling waarmee de 
financiële risico's van met name projecten met verplaatsbare flexwoningen kunnen worden 
gemitigeerd. De regeling wordt in de komende periode nader uitgewerkt in samenwerking 
met gemeenten, provincies en woningcorporaties. Om tempo te maken start het 
Rijksvastgoedbedrijf vooruitlopend hierop de aanbesteding van 2000 flex-eenheden. 
Het lopende overleg over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LW) wordt 
voortgezet.

Deel I - Acuut(nu)
1. De actuele situatie in Ter Apel (gemeente Westerwolde) vraagt om een directe 

noodoplossing. Er wordt door het lokaal gezag een veiligheidsrisicogebied afgekondigd 
rondom de COA-locatie in Ter Apel in principe tot 1 oktober 2022. Dit betekent dat de 
politie en BOA's meer mogelijkheden/bevoegdheden hebben om preventief te fouilleren en 
is cameratoezicht mogelijk. Daar zou een noodverordening bij kunnen komen voor heel Ter 
Apel/Westerwolde, waarbij alleen mensen in het hele gebied mogen komen voor opvang of 
registratie. Het wordt een breed gebied omdat anders het probleem zich verplaatst naar 
het dorp. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden mensen die voor de poort verblijven 
duidelijkheid geboden over hun identificatie- en registratieafspraak bij de politie en 
wanneer zij zich hiervoor kunnen melden in Ter Apel. Aan deze mensen wordt vervolgens 
onderdak geboden in een noodopvanglocatie in een nabije gemeente, van waar uit 
asielzoekers gecontroleerd naar Ter Apel kunnen komen. Randvoorwaardelijk hiervoor is 
wel dat er een noodopvanglocatie is. Alle inzet is er op gericht dit vanaf volgende week 
functioneel te hebben.
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We zetten in op en investeren in (arbeids)participatie en integratie. Het rijk stelt hiervoor 
voldoende middelen ter beschikking.
Het Rijk stelt structureel voldoende financiële middelen beschikbaar voor gemeenten om 
alle taken op het gebied van opvang, huisvesting en integratie uit te kunnen voeren. Voor 
de financiering van de gemeentelijke taken is een aantal randvoorwaarden van belang: 

Financiering extra kosten gemeentelijke zorgtaken is structureel op orde. 
Financiering vindt plaats via het Gemeentefonds, tenzij gemeenten anders 
verzoeken.
De Wi2021 moet uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Gemeenten worden in staat gesteld 
alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden en ontvangen daarvoor passende 
middelen. De middelen voor inburgering blijven bestaan uit een deel
uitvoeringskosten (gemeentefonds) en een deel voor kosten
inburgeringsvoorzieningen (SPUK).
De middelen voor uitvoeringskosten worden in de jaren 2022, 2023 en 2024 
opgehoogd vanwege hogere aantallen inburgeraars. We monitoren de uitgaven en 
bezien wat er verder nodig is om fluctuaties in het aantal inburgeraars op te vangen, 
we kijken daarbij naar het betaalbaarheidsonderzoek inburgering (volume en prijs), 
zoals eerder is afgesproken.
Om de onderwijsroute voor alle inburgeraars mogelijk te maken wordt het bedrag 
voor de inburgeringsvoorzieningen (SPUK) in 2023 opgehoogd voor de jaren 2023 en 
2024. Ook hier monitoren we de uitgaven.
Uitgangspunt is en blijft dat gemeenten passende financiering ontvangen voor de 
uitvoering van de Wi2021, dus dat eventuele hogere kosten leiden tot een bijstelling 
van het budget.
Concreet zal het budget voor de inburgering in 2022, 2023 en 2024 in ieder geval 
worden opgehoogd met respectievelijk 20, 40 en 30 miljoen euro.

Geleidelijk opbouwende structurele toevoeging van € 83 miljoen in de brede doeluitkering 
rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023.

Deel III - Uit de crisis komen (op korte termijn)
1. Veiligheidsregio's spannen zich maximaal in voor het realiseren van 225 aanvullende 

plekken crisisnoodopvang (CNO) per regio. Bovenop deze reeds afgesproken CNO-plaatsen 
worden er nogmaals 225 CNO-plaatsen per veiligheidsregio gerealiseerd. Dit onder de 
volgende zes voorwaarden:

De afspraak over de inzet van Rijksambtenaren in de CNO vervalt. 
Het Rijk zet de aanbesteding voor personeel in ten behoeve van regio's die hier een 
beroep op doen. Alle kosten voor personeel die veiligheidsregio's zelf inhuren voor 
CNO en de organisatie (inclusief inzet medewerkers gemeenten als dit niet hun 
normale werk betreft dan wel veiligheidsregio's ze inlenen) hieromtrent worden 
vergoed, inclusief langdurige financiële verplichtingen die hierdoor ontstaan. 
De lopende afspraken over vervoer blijven in stand. 
Medische zorg moet voldoende beschikbaar zijn. De extra kosten die GGD-en maken 
worden door COA vergoed. Waar nodig worden hierover met GGD GHOR NL nadere 
afspraken gemaakt.
Het is vooralsnog niet waarschijnlijk dat asielzoekers in de CNO voor hogere 
gemeentelijke zorgkosten (zoals bijv, publieke gezondheid, Jgz, jeugdzorg, 
ondersteuning Wmo) zorgen. Dit houden we wel in de gaten. Mocht hier sprake van 
zijn dan geldt de algemene afspraak dat gemeenten door CNO er niet bij in mogen 
schieten en gaan we hierover het gesprek aan.
We maken gezamenlijk een plan om de wachtlijsten in de PTSD-zorg versneld aan te 
pakken bijv, ook door behandelaars uit het land van herkomst -die vanuit 
cultuur/taal/achtergrond adequaat kunnen behandelen -te werven en in te zetten.

2. Veiligheidsregio's zijn bereid de CNO voorbij 1 oktober open te houden onder de volgende 
vier voorwaarden:

1. Het Rijk komt voor 1 oktober 2022 met een politieke keuze (visie) op en 
uitvoeringsplannen voor de instroom, doorstroom en uitstroom in de asielketen, 
inclusief de middelen. Dit moet voorkomen dat we nogmaals in een dergelijke crisis 
geraken. Hierin moet ook kraakhelder worden gemaakt hoe we ervoor zorgen dat de 
doelgroep die niet mag blijven ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk vertrekt. Dit 
laatste is ook van groot belang voor het draagvlak uit de samenleving. Daarbij wordt 
ook gekeken naar hoe met het onderscheid kansrijke/kansarme asielaanvragen 
sneller tot een beslissing kan worden gekomen.
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1 Daarbij is ook van toepassing hetgeen bepaald in het artikel 2 onderzoek Financiële 
Verhoudingswet.

Het Rijk zorgt voor een realistische, structurele (meerjarige) begroting van COA en 
IND (inclusief registratie en identificatie) die niet afhankelijk is van de instroom. 
Hierbij hoort ook het ophogen van de personele capaciteit van zowel COA als IND. 
Het kabinet heeft hier via het regeerakkoord reeds 100 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de IND en 100 miljoen voor het COA.
Het Rijk brengt uiterlijk 1 oktober 2022 spoedwetgeving in consultatie (beoogde 
inwerkingtreding: 1 januari 2023) die een wettelijke taak creëert voor gemeenten om 
asielopvang te realiseren. Daarbij wordt expliciet ook de taak en rol van de provincies 
(waaronder die van de PRT) nader uitgewerkt en opgenomen. Over de invulling van 
deze rol worden nadere afspraken gemaakt.1
Uiterlijk 1 oktober 2022 is er een transitieplan opgesteld door het Rijk over de 
afbouw van de CNO, waarbij deze afbouw in principe op 1 januari 2023 is afgerond. 
Dit transitieplan voorziet ook in het antwoord op de vraag aan wie de CNO wordt 
overgedragen.

Het Rijk spant zich maximaal in om de particuliere opvang voor Oekraïners zoveel mogelijk 
te benutten.
Opvangplekken voor Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders kunnen 
flexibel worden ingezet. Het Rijk spant zicht in om de opvang van Oekraïners en regulier 
uit te ruilen zonder dat de financiële regelingen dit tegenwerken of dat het leidt tot 
verhoogde administratieve lasten.
Het Rijk spant zich in het voor gemeenten zo makkelijk mogelijk te maken om de taken 
CNO en huisvesting van statushouders onderling uit te ruilen. Daarnaast moet uitwisseling 
tussen opvang asielzoekers en huisvesting statushouders mogelijk zijn. Waar dit nu 
mogelijk is wordt dit zoveel als mogelijk gedaan binnen de eigen provincie. Daarnaast 
wordt dit mogelijk gemaakt in de spoedwetgeving die uiterlijk 1 oktober 2022 in 
consultatie gaat.
Het Rijk stimuleert provincies mee te werken aan het oplossen van RO-kwesties en om 
gemeenten aan te spreken die achterblijven bij hun aandeel in het oplossen van deze 
crisis. Hierover worden voor 1 oktober 2022 nadere afspraken gemaakt tussen het Rijk en 
de provincie.
We pakken gezamenlijk zo snel mogelijk noodzakelijke randvoorwaarden in de uitvoering 
op, en knelpunten in de uitvoering aan. Dit onder de volgende zes voorwaarden: 

Het Rijk accepteert dat gemeenten locaties gebruiken die niet voldoen aan de 
normale standaarden (minimale voorwaarde: wel veilig en hygiënisch). 
We maken een overzicht van waar het helpt om centrale afspraken te maken en waar 
het specifiek regionaal/lokaal beter is.
We maken afspraken met landelijke maatschappelijke organisaties die onderdelen 
kunnen verzorgen van de opvang variërend van: sport, religieuze organisaties, 
onderwijs, vrijwilligersorganisaties, jongerenorganisaties en ouderenbonden (sociale 
infrastructuur).
We werken toe naar een integrale programmatische ondersteuningsstructuur met 1 
loket, centrale regie en onder leiding van een (programma)directeur. De Landelijke 
Regie Tafel Asiel en Integratie (LRT) blijft het bestuurlijk gremium. Bij de Provinciale 
Regionale Regietafels (PRT) wordt de uitvoering van afspraken regionaal besproken. 
Uiterlijk 1 oktober 2022 is sprake van een vereenvoudigde overleg en 
besluitvormingsstructuur waarbij zo min mogelijk aparte overleggen zijn over 
Oekraïne en asiel.
Uiterlijk 1 oktober 2022 is sprake van één telefonische helpdesk - via de integrale 
ondersteuningsstructuur - voor veiligheidsregio's en gemeenten voor vragen aan en 
adviezen van COA, IND, Vluchtelingenwerk Nederland en AVIM.

Er is vanuit het Rijk een project gestart om de dossieropbouw van overlastgevers te 
realiseren in het kader van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak. Ook 
realiseert het Rijk één of meer procesbeschikbaarheidslocatie. Gemeenten spannen zich 
om deze locaties beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt € 15 miljoen structureel 
vrijgemaakt.
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9. Het Rijk zorgt voor structurele financiële zekerheden bij het versneld uitstromen van 
statushouders en het binnen 72 uur beoordelen van businesscases van gemeenten die 
hieraan bijdragen inclusief snelle afhandeling na positieve beoordeling.

10. Het Rijk verschaft op 1 september 2022 duidelijkheid over de middelen van 2023 en 
verder (structurele afspraak) voor de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV's). Er wordt een structurele financiering vanaf 2023 van € 40 miljoen 
gerealiseerd.

11. Om verdere belasting van de asielketen te voorkomen, komt het Rijk op 1 oktober 2022 
met een plan voor de Oekraïense derdelanders die voor 19 juli 2022 in het BRP zijn 
ingeschreven en tot en met 4 maart 2023 onder de Regeling Tijdelijke Bescherming vallen.

12. Er verblijven momenteel bijna 16.000 vergunninghouders in de asielopvang, wachtend op 
huisvesting in gemeenten. Een snelle uitstroom van deze vergunninghouders helpt bij het 
verlichten van de druk op asielopvang en stelt hen in staat te beginnen met integreren en 
participeren in de Nederlandse samenleving. Daarom is het volgende afgesproken ten 
aanzien van de taakstelling:

1. Om uit de crisis te blijven is een stabiele en voorspelbare taakstelling en uitstroom 
van vergunninghouders nodig. Hiervoor wordt door de LRT een maatregelenpakket 
uitgewerkt dat uiterlijk in de LRT van december 2022 voorligt. Daarbij wordt in elk 
geval gekeken naar sterkere verbindingen in de keten, van COA tot corporatie. De 
PRT's zullen hierin een actieve regisserende rol hebben.
De taakstelling voor de tweede helft van 2022 blijft de in het voorjaar vastgestelde
13.500 te huisvesten vergunninghouders. Deze taakstelling blijkt in de praktijk te
laag. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 wordt fors hoger, naar 
verwachting tussen de 20.400 en 23.900. De totale taakstelling tussen 1 juli 2022 en 
1 juli 2023 komt daarmee uit op 33.900-37.400 (exclusief achterstanden van circa 
1.800).
Het is van belang om een zo groot mogelijk deel van de taakstelling van 2023 al in 
2022 te realiseren, zodat er minder opvangplekken nodig zijn. Hier zetten we (rijk en 
gemeenten) gezamenlijk op in met ondersteuningsinstrumentarium op het gebied 
van huisvesting, communicatie en monitoring.
Gemeenten huisvesten in de tweede helft van 2022 in ieder geval 15.300 
statushouders (= taakstelling plus achterstand) en streven ernaar meer dan 20.000 
statushouders te huisvesten, dit is inclusief de reeds afgesproken, maar nog niet 
gerealiseerde versnelling van 7500.

5. De opgave wordt verdeeld over gemeenten conform de taakstellingssystematiek in de 
Huisvestingswet 2014, waarbij reeds behaalde resultaten per gemeente worden 
verdisconteerd. Gemeenten stellen plannen op om deze opgave te halen en stemmen 
die af aan de provinciale regietafels. Gemeenten kunnen daarvoor woningen 
toewijzen uit de bestaande woningvoorraad, huisvesten in tussenvoorzieningen of 
andere tijdelijke voorzieningen of nieuwe flexwoningen realiseren. Op de voortgang 
van de uitvoering van deze afspraak wordt via de PRT regie gevoerd en gemonitord. 
Teneinde de provincies in staat te stellen haar rol te vervullen worden voor de laatste 
maanden van 2022 0,8 miljoen en in 2023 2,4 miljoen vrijgemaakt.

13. Alle kosten voor het realiseren, in bedrijf houden en opheffen van de CNO en de inhuur 
van personeel, beveiliging, etc. worden volledig vergoed aan veiligheidsregio's en 
gemeenten.

14. Een incidenteel voorschot van € 100 miljoen voor veiligheidsregio's en gemeenten ten 
behoeve van bekostiging van CNO en de recent al gemaakte kosten in dit kader en voor 
initiatieven die bijdragen aan de versnelling in het plaatsen van statushouders, wordt door 
het Rijk beschikbaar gesteld.2

15. Uiterlijk 1 september 2022 hebben we een gezamenlijke communicatie voor de 
maatregelen die worden genomen om uit de asielcrisis te komen. Alle partners 
communiceren op eenduidige wijze over de opgaven en gezamenlijke aanpak.
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3 14,3 mln. loopt door t/m 2036; De reeks huisvestingspakket wordt generaal gedekt. Er is een 
restrisico, nadat het budget is uitgeput, in het geval er aanspraak wordt gemaakt op de 
herplaatsingsgarantie. Afspraak is dat er een evenwichtige verdeling komt tussen Rijksoverheid, 
Gemeenten en Corporaties. Nadere uitwerking zal tussen BZK en Financiën plaatsvinden.
4 De centrale inkooporder (uitgaven en ontvangsten) wordt generaal ingepast. Huidig kasritme 
wordt gehanteerd, maar wel met de wetenschap dat deze afhankelijk is van het in de markt zetten 
van de inkooporder. Mocht het kasritme anders uitpakken dan zal hierover het gesprek worden 
aangegaan.
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