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bijlage 1

Voldoet de lijn van de notitie aan de behoefte aan duidelijkheid die gemeenten vragen met
betrekking tot de realisatie van de opvang en huisvestingsopgaven zoals die in het
bestuursakkoord staan.
Steunt u de lijn zoals deze in de notitie wordt verwoordt.

Toelichting:
Toelichting bij het afwegingskader
Aan de Landelijke Regietafel van 29 juni zijn afspraken gemaakt over het tot stand komen van een
bestuurlijk afwegingskader asielopvang. Dit naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen ten aanzien
van de instroom van asielzoekers in relatie met de afspraken over extra opvangplekken voor
asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. De lagere instroom roept de vraag op wat de
consequenties hiervan zijn op de afspraken over opvang en huisvesting zoals gemaakt in het
bestuursakkoord Verhoogde instroom asielzoekers. Gemeenten hebben aangegeven de behoefte te
hebben aan duidelijkheid en concrete kaders. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden rondom de
asielinstroom groot; de recente gebeurtenissen in Turkije tonen dat nog maar weer eens aan. Ook
willen we de ten tijde van de hoge asielinstroom ontstane regionale samenwerking behouden en de
weging van de relevante factoren zo veel mogelijk dáár, aan die provinciale en regionale tafels, laten
plaatsvinden. Met het voorliggende afwegingskader beogen we de regionale regietafels daarvoor
handelingsperspectief te bieden, door richting te geven en transparant te zijn over de factoren die van
belang zijn.
Doel en reikwijdte van het afwegingskader
Het afwegingskader biedt een handelingsperspectief aan de regionale regietafels, zodat transparant en
weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen over het al dan niet (getemporiseerd) doorzetten
van (plannen voor) plekken. In het afwegingskader wordt niet met nieuwe streefgetallen voor
opvangplekken per provincie gewerkt. Hier is bewust voor gekozen om zo een afwegingskader te
bieden dat maximale flexibiliteit biedt voor af- en opschalen bij krimp en groei van de asielstroom. Het
kader heeft in eerste instantie betrekking op 2016, maar er wordt tevens een doorkijk gegeven naar
2017, omdat het goed is om vooruit te kijken en richting het eind van 2017 te zorgen voor een
uitgebalanceerde portefeuille van opvanglocaties en afdoend buffercapaciteit.
Het verdere proces
Gezien het feit dat gemeenten een grote behoefte hebben aan duidelijkheid over het realiseren van de
opgave op het gebied van opvang en huisvesting is afgesproken dat het afwegingskader voor 1
september 2016 tot stand komt. Derhalve vindt hierover een schriftelijke consultatie plaats. Separaat
aan deze consultatie wordt deze notitie ook afgestemd met de bestuurlijke VNG delegatie aan de

landelijke regietafel. Deadline om te reageren is 15 augustus. De schriftelijke reacties kunnen worden
geretourneerd naar het secretariaat. Het streven is om Rond 1 september aan de landelijke Regietafel
het bestuurlijke afwegingskader definitief vast te stellen. Zo kan de aan de gemeenten gedane
toezegging, dat vanaf september duidelijkheid kan worden gegeven over het al dan niet
(getemporiseerd) doorzetten van trajecten, worden nagekomen. Volledigheidshalve is het verzoek om
prudent om te gaan met dit concept.
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