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Uit de brief 'Verslag GRIP 4' van de voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek blijkt dat onze 
veiligheidsregio van 19 oktober t/m 5 november opgeschaald was naar GRIP 4. Deze opschaling was vooral 
van pragmatische aard blijkt verder uit de brief. Het urgente en bovenlokale karakter van deze crisis vroeg 
naar het oordeel van het bestuur om één bestuurlijk aanspreekpunt richting het COA, de provincie en het 
Rijk. Deze rol is bij opschaling naar GRIP 4 belegd bij de voorzitter van de veiligheidsregio. 

 
Vragen 

 
- Vanaf 28 september is een groep van ruim 100 vluchtelingen opgevangen in Laren en vervolgens vanaf 3 

oktober in Kortenhoef. Op 12 oktober zijn deze vluchtelingen ondergebracht in Crailo. De opschaling naar 
GRIP 4 vond plaats op 19 oktober. Wat vormde precies het urgente karakter van de crisis op het moment van 
opschaling naar GRIP 4? 

 
- Het opschalen naar GRIP 4 is een collectieve beslissing van burgermeesters in de regio geweest. Wat zijn de 

overwegingen van de burgemeester van Gooise Meren (lees: Muiden, Naarden en Bussum) geweest in de 
beslissing om op te schalen naar GRIP 4? 

 
- Zijn er dreigingen geweest of andere ontwikkelingen waardoor opschalen naar GRIP 4 noodzakelijk leek of 

was? 
 

- Waarom is gekozen voor het opschalen naar GRIP 4 in plaats van het opschalen naar een 'dreigingsfase'? 
 

- Waarom zijn de gemeenteraden in de regio niet eerder geïnformeerd over  de opschaling naar GRIP 4? 
 

- Bij een GRIP 4 situatie is sprake van een behoefte aan gecoördineerde bestuurlijke aansturing. Waar bestond 
deze behoefte uit als er geen gecoördineerde bestuurlijke aansturing heeft plaatsgevonden? 

 
- Er zou vooral opgeschaald zijn vanwege de behoefte aan een bestuurlijk aanspreekpunt. Kon deze rol niet 

worden vervuld door het Goois Opvangverbond? 



Antwoorden college 
 

1. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 
De urgentie werd bepaald door het feit dat de veiligheidsregio op dat moment al een groep vluchtelingen onder zijn 
hoede had en dat er vanuit het Rijk en het COA een dringend beroep werd gedaan om meer vluchtelingen op te 
vangen. De veiligheidsregio stond daarmee voor een acute opgave om de zorg te verlenen aan de huidige groep 
vluchtelingen en mogelijk nieuwe groepen. 

 
2. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 

Er zijn geen concrete dreigingen of andere ontwikkelingen geweest die het nodig maakten om op te schalen naar 
GRIP 4. Zoals in de brief aangegeven, vroeg alleen het urgente en bovenlokale karakter van deze crisis om één 
bestuurlijk aanspreekpunt richting het COA, de provincie en het Rijk. 

 

3. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 
Een GRIP-opschaling is zeer wel mogelijk bij een dreiging van een crisis of ramp. Het is voor een opschaling dus niet 
nodig dat de ramp of crisis al heeft plaatsgevonden. Wij hanteren de term ‘dreigingsfase’ alleen om de fase van een 
ramp te markeren (dreigingsfase -> acute fase -> stabiele fase-> afbouwfase -> nafase). In al deze fasen kan een 
GRIP-opschaling op zijn plaats zijn. 

 
4. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 

Op 20 oktober, één dag na de afkondiging van GRIP 4, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio een 
raadsinformatiebrief naar alle gemeenten gestuurd om de gemeenteraden te informeren over de afkondiging van 
GRIP 4. Ter informatie wordt deze brief als bijlage toegevoegd. 

 

5. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 
De burgemeesters hadden de wens om gezamenlijk op te trekken bij de opvang van de vluchtelingen. Er was 
behoefte aan interne coördinatie en één aanspreekpunt naar buiten (COA, provincie en Rijk). Het algemeen bestuur 
heeft er voor gekozen om deze rol neer te leggen bij de voorzitter. Daarbij is om pragmatische redenen gekozen voor 
de opschaling naar GRIP 4. Het is nooit de bedoeling geweest om de burgemeesters aan te sturen: het algemeen 
bestuur heeft alle besluiten collectief genomen en de voorzitter heeft geen gebruik gemaakt van zijn 
noodbevoegdheden. 

 

6. Antwoord van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: 
Het Goois Opvangverbond bestaat uit de burgemeesters van de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes. Omdat het 
Rijk de veiligheidsregio verantwoordelijk maakte voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen, vond de bestuurlijke 
aansturing plaats vanuit het algemeen bestuur (aangevuld met een bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente 
Eemnes). Feitelijk gaat het dus om dezelfde mensen. 



 

 

Hilversum, 20 oktober 2015 

 

Geachte leden van de gemeenteraden in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes, 

 

de burgemeesters van de Veiligheidsregio zijn maandagochtend bijeen geweest om besluiten te nemen over de 

situatie rond de vluchtelingen op Crailo. Het uitgangspunt is dat we in regioverband betrokken willen blijven 

bij de opvang van de vluchtelingen. 

Graag breng ik u op de hoogte van de afspraken die door de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek zijn 

gemaakt. 

 

1. De Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek heeft vanochtend een overeenkomst gesloten met de professionele 

hulporganisatie Leger des Heils. De looptijd van die overeenkomst is een half jaar. De overeenkomst voorziet 

in de overname van alle taken en activiteiten rond de opvang op Crailo voor de periode vanaf woensdagochtend 

21 oktober. De verantwoordelijkheid van het Leger des Heils – onder de bestuurlijke regie van de 

Veiligheidsregio – strekt tot aan het moment dat het COA de opvang voor rekening neemt.  

De regio zal het COA per brief verzoeken om deze opvang zo spoedig mogelijk op zich te nemen. Vanaf het 

moment dat het COA de opvang overneemt, is de overeenkomst niet langer geldig. Er geldt een opzegtermijn.  

De uitgaven voor de inhuur van het Leger des Heils worden door de regio beschikbaar gesteld. De regio zal 

deze uitgaven ten dele compenseren uit de door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ter 

beschikking gestelde vergoeding voor de opvang. Het overige deel van de kosten wordt omgeslagen over de 

regiogemeenten via de gangbare verdeelsleutel. Dat geldt ook voor de kosten die de regiogemeenten tot op 

heden hebben gemaakt voor de crisisopvang. Een definitieve berekening van de uiteindelijk gemaakte kosten 

hangt af van nadere afspraken met Leger der Heils en COA. 

  

2. De Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek heeft de opvang op Crailo met ingang van 19 oktober tot een Grip 

4-situatie verklaard. Daarmee valt de bestuurlijke verantwoordelijkheid onder de voorzitter van de 

Veiligheidsregio. Die kan burgemeesters uit de regiogemeenten mandateren om operationele 

verantwoordelijkheid te nemen. De burgemeester van Laren blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en 

veiligheid op het grondgebied van Laren. Dit is afgestemd met de voorzitter van de veiligheidsregio en het 

veiligheidsbestuur. 

 

3. De Regio Gooi- en Vechtstreek intensiveert het overleg met de provincie Noord-Holland over de inzet van 

Crailo als locatie voor noodopvang. Dit naar aanleiding van de brief d.d. 15 oktober 2015 van het 

provinciebestuur waarin gemeenten om ter beschikking stelling van noodopvanglocaties wordt gevraagd. De 

Regio Gooi- en Vechtstreek zal de Commissaris van de Koning per brief wijzen op de in de betrokken 

gemeenten gevoelde behoefte aan kleinschaliger opvang dan die welke de provincie wenst. De regio beschikt 

niet over locaties voor grootschalige opvang.  

 

4. De Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ontving signalen als zou het niet geheel duidelijk zijn wie zich op 

het terrein van Crailo als vluchteling bevindt. Navraag leert dat het COA elke vluchteling die zich een week 

geleden vanuit Wijdemeren op Crailo meldde, heeft geregistreerd. Ook wijzigingen in de samenstelling van de 

groep – van ongeveer 100 personen – sindsdien, worden bijgehouden. Het staat de vluchtelingen vrij om zich 

naar elders te begeven; Crailo is geen gevangenis. Maar elke af- en aanmelding wordt bijgehouden. Overigens 

verloopt de opvang tot op heden zonder incidenten. 

 

5. De regio heeft afgesproken, de druk op het COA te intensiveren om tot een snelle identificatie te komen van 

de vluchtelingen op Crailo. Voor zover ons inmiddels bekend is geworden, vindt deze identificatie plaats te 

Leusden op woensdag 21 oktober.    

Zodra er op een of meerdere van deze punten verdere ontwikkelingen te melden zijn, zal ik u nader informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

P.I. Broertjes, voorzitter Veiligheidsregio 










