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1. Kennisnemen van 

De ontwikkelingen vanuit de provinciale regietafel en het regionale overleg in de Gooi en 

Vechtstreek met betrekking tot het flexibiliseren van de asielketen.  

 

2. Inleiding 
Wat we in het verleden hebben gezien is dat de omvang en samenstelling van de asielinstroom 
sterk kan fluctueren. In 2016 stond het Gooi en de Vechtstreek voor de opgave om, net als elders in 
Nederland, grootschalig vluchtelingen op te nemen. Het aantal op te nemen vluchtelingen 
fluctueerde toen tussen de 600 en 2000 vluchtelingen. Hierdoor kwam het voormalig azc terrein in 
ontwikkelingsgebied Crailo onder andere in beeld als opvanglocatie. Uiteindelijk kwam er slechts 
een klein groepje in onze regio terecht.  
 
Naast de instroom van asielzoekers is ook de beschikbaarheid van huisvesting en medewerkers aan 
verandering onderhevig. Beide kunnen ertoe leiden dat asielzoekers lang moeten wachten om 
gehuisvest te worden, hetgeen op zijn beurt de integratie en inburgering bemoeilijkt. Op dit soort 
schommelingen zal het asielsysteem beter moeten inspelen.  

 

3. Kernboodschap 
Het rijk werkt in samenwerking met provincies en gemeenten aan verbetering van die asielopvang. 
Hiervoor is een Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgezet1. Doel van deze agenda is om 
beter in te spelen op de veranderende omvang en samenstelling van de asielstroom en te 
voorkomen dat ad hoc locaties geopend of gesloten worden of crisisopvang nodig is. Een tweede 
doel van de Flexibilisering Asielketen is om de overgang van asielzoekers naar huisvesting en 
integratie in gemeenten te verbeteren. Dit zijn immers straks ook inwoners van de gemeenten. 
 
In de Uitvoeringsagenda wordt beschreven hoe het vernieuwde asielsysteem er uit gaat zien. In het 
toekomstige asielsysteem krijgen asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid over de kansrijkheid 
van hun asielaanvraag. Zij kunnen zich dan eerder voorbereiden op integratie of terugkeer. Er 
wordt uitgegaan van drie soorten opvanglocaties:  

1. gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (GVL’s): dit zijn middelgrote locaties waar 

asielzoekers de procedure beginnen en de ketenpartners samen onder één dak werken; 

2. satellietlocaties; locaties die dienen als overloop (ventiel) voor GVL’s en voor opvang van 

specifieke groepen; te denken valt aan alleenstaande minderjarigen of uitgeprocedeerde 

gezinnen. 

3. regionale opvanglocaties: locaties waar asielzoekers met een kansrijke aanvraag en 

vergunninghouders een start kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van de 

uiteindelijke huisvesting. 

 

 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen
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Op de regionale opvanglocaties kunnen naast kansrijke asielzoekers en vergunninghouders ook 
andere groepen woningzoekenden, gelijktijdig of na elkaar, worden ondergebracht. Denk 
bijvoorbeeld aan spoedzoekers, studenten, jongeren of arbeidsmigranten. Dit maakt het 
makkelijker om bestaande locaties op en af te schalen. Op dit moment zijn er in de Gooi en 
Vechtstreek geen opvanglocaties. 
 
De afstemming over de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen vindt plaats in een provinciale 
regietafel waarin naast de Commissaris van de Koning vertegenwoordigers van het Rijk zitting 
hebben (ministerie van J&V en het COA), en de voorzitters van de vijf veiligheidsregio’s. In een plan 
van aanpak asielketen wordt ieders inzet beschreven2. Dit plan van aanpak is een ‘levend 
document’ wat in de komende maanden nog nader wordt in- en aangevuld. De eerste versie van dit 
plan is begin juli door de Commissaris van de Koning aangeboden aan minister Ollongren en 
staatssecretaris Broekers-Knol en aan Provinciale Staten. 
 
De provincie heeft de gemeenten in Gooi en Vechtstreek verzocht een regionale opvanglocatie in 
te richten met circa 180 opvangplekken voor asielzoekers. Het gaat daarbij om asielzoekers die 
zeer kansrijk zijn om een status te krijgen en als vervolgstap in onze regio gehuisvest worden, op 
basis van de taakstelling huisvesting asielzoekers3. Vanuit het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) is het uitgangspunt dat de regionale opvanglocatie op één locatie wordt 
gevestigd. Wij zien als regio echter betere slagingskansen in een invulling vanuit meerdere 
kleinschalige locaties. De dienstverlening aan de asielzoekers kan daarbij gekoppeld worden aan 
het reguliere aanbod in de wijk zoals scholen en wijkcentra. Wij verwachten bovendien dat deze 
invulling op meer draagvlak kan rekenen bij onze inwoners en beter bijdraagt aan de inburgering 
en integratie van deze groep toekomstige inwoners van Gooi en Vechtstreek. Wij gaan de 
komende maanden met het COA verkennen of deze alternatieve invulling mogelijk is. Goed om te 
benadrukken dat er dit moment nog geen locaties in beeld zijn. 

 

4. Consequenties 

n.v.t.  

 

5. Communicatie 

n.v.t. 

  

6. Vervolg 

Zodra bekend is of het werken met meerdere kleine locaties een optie is, gaan wij graag in gesprek 

met u als gemeenteraad en met onze inwoners om de koers te bepalen voor de invulling van de 

regionale opgave. We willen daarmee na het zomerreces een begin maken. We komen dan bij u 

terug met een procesvoorstel hoe we in samenspraak met gemeenteraden en inwoners gaan 

komen tot de keuze voor locaties. 

 

   

 

 

 

 

 

 
2 https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Eerste_versie_Provinciaal_plan_asielopvang 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/05/taakstelling-huisvesting-
vergunninghouders-eerste-helft-2021 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Eerste_versie_Provinciaal_plan_asielopvang
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Eerste_versie_Provinciaal_plan_asielopvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/05/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2021
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Eerste_versie_Provinciaal_plan_asielopvang
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Eerste_versie_Provinciaal_plan_asielopvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/05/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/05/taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2021
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Maurits Voorhorst 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

De heer H. Ter Heegde 
Burgemeester 

 


