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Toelichting 
 

Uit diverse berichtgevingen is onduidelijkheid ontstaan over de vraag wie bevoegd is en wie zeggenschap heeft 
waar het betreft de hoeveelheid asielzoekers die opgevangen zullen worden in het beoogd AZC Crailo. 
 
1. De brief dd 5-2-2016 van GS voorzitter Remkes aan PS Noord-Holland meldt:  
Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten op Crailo max 600 vluchtelingen te willen opvangen. 
 
2. De week boodschap dd 8-2-2016 van het Opvangverbond meldt: 
De in het Opvangverbond verenigde regiogemeenten hebben afgesproken dit jaar max 600 vluchtelingen op 
Crailo op te vangen. 
 
3. Het Muider Nieuws dd 3-2-2016  meldt: 
Wat Gooise Meren betreft wordt er weer teruggeschakeld naar het eerste plan om 3 plekken te maken waar 
400 asielzoekers opgevangen kunnen worden, verdeeld over de streek. De burgemeester Albertine van Vliet 
noemde dit plan nog steeds de beste. Volgens de burgemeester voelen ook de andere burgemeesters uit de 
regio daar steeds meer voor. 

 
Vragen 

 
1. Door wie en wanneer is het Opvangverbond opgericht 

2. Wie zitten in het Opvangverbond 

3. Wat zijn de taken en bevoegdheden van het Opvangverbond en op grond van welke wettelijke regeling 

4. Is de besluitvorming binnen het Opvangverbond unaniem of bij meerderheid van stemmen en hoe worden 
besluitvorming en eventuele dissenting opinions bekend gemaakt. Is tegen deze besluitvorming bezwaar of 
beroep mogelijk en door wie. 

5. Wat is er geregeld mbt de democratische controle op het Opvangverbond door de Gemeenteraad 

6. Op het grondgebied van welke gemeente wordt de vestiging van een AZC Crailo  beoogd. 

7. Welke instantie is bevoegd , en op grond van welke wettelike regeling, het aantal asielzoekers in AZC Crailo te 
bepalen, is dat de COA, is dat het Rijk, is dat de Provincie, is dat de regio Gooi en Vechtstreek of het 
Opvangverbond of zijn dat de gemeenteraden van de gemeenten op wiens grondgebied de AZC Crailo wordt 
gevestigd. 

 

Antwoorden college 
1. Het Opvangverbond is opgericht in oktober 2015 als projectgericht als samenwerkingsverband van 

burgemeesters in de regio Gooi en Vechtstreek en van Eemnes. Het opvangverbond is geen besluitvormend 
orgaan en de samenwerking richt zich vooral op afstemming over de opvang van vluchtelingen in de regio 
Gooi en Vechtstreek (crisis en noodopvang). In die hoedanigheid beoogt het opvangverbond binnen deze 



context gezamenlijk gesprekspartner te zijn van rijks- en provinciale overheden.  
 
2. De gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp, Wijdemeren,  Laren, Blaricum, Eemnes).  
  
3. Zie het antwoord onder 1. Het Opvangverbond heeft geen juridische status of een wettelijk kader als basis 
voor de samenwerking.  
2. Het Opvangverbond is geen besluitvormend orgaan. Daar waar gemeenten beslisbevoegheid hebben blijft 

dit een aangelegenheid van colleges en gemeenteraden.  
 
5. Zie het antwoord onder 4. Waar er sprake is van een beslisbevoegdheid, ligt deze bij de gemeenteraden en de 
colleges. 
 

 
 
6.  De grondgebieden welke het in  deze scenario’s betreft, zijn Hilversum en Laren. Het betreft, zoals 
meermalen regionaal gecommuniceerd, de oostelijke strook van Crailo die grenst aan het natuurgebied en de 
A1, tussen het huidige Talpa terrein en het oefencentrum van de Brandweer. 
 
 
7. Het rijk bepaalt via uitvoeringsorgaan COA hoeveel vluchtelingen worden geplaatst en op welke locatie. Het 
opvangverbond heeft bij het COA bepleit dat de aanvankelijke inzet van 1200 vluchtelingen gezien de sterk 
toegenomen maatschappelijke onrust – onder meer verwoord in aangenomen moties in de raden van 
verschillende aangesloten gemeenten –  niet gewenst is en dat opvang van 600 vluchtelingen dit jaar op Crailo 
het maximaal haalbare wordt geacht. Het opvangverbond gaat ervan uit dat met die opvatting rekening wordt 
gehouden bij het uitwerken van de scenario’s onder 6.  
   

 

 


