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VERZONDEN 0 2 APR, 2020

Geachte heer Janssen,

Op 3 maart jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de opvang 
van asielzoekers in Nederland. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de prognose 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er dit jaar 24.000 opvangplekken nodig 
zijn, 2500 meer dan verwacht. Via onderstaande beantwoording informeren wij u dat ons 
college door de Regionale regietafel Limburg is benaderd om mee te denken over dit 
thema en is gevraagd om specifieke locaties aan te dragen ter realisatie van extra 
opvangplekken voor asielzoekers. Het gaat om reguliere opvanglocaties in de vorm van 
een asielzoekerscentrum (AZC). Als reactie hierop heeft ons college aangegeven 
positief tegenover een kleinschalige opvanglocatie te staan met maximaal 200 
opvangplekken. Het gesprek wordt hierover opgestart en het proces ter realisatie 
hiervan wordt verder vormgegeven. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is het College door de provincie inmiddels gevraagd een bijdrage te leveren aan de 
opvang van asielzoekers?

Ja, onder leiding van de Regionale regietafel Limburg zijn alle Limburgse 
burgemeesters en verantwoordelijk wethouders per brief (d.d. 19 februari jl.) 
benaderd met het verzoek om extra opvangplekken te realiseren voor 
asielzoekers. Landelijk is in 2019 geconstateerd dat het aantal opvangplekken 
ontoereikend is. Inmiddels heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bekend 
gemaakt dat er per 2020 minstens 5.000 extra opvangplekken voor asielzoekers 
(vluchtelingen zonder verblijfsstatus) nodig zijn. Hiertoe wordt landelijk een 
evenredige verdeling gehanteerd van 417 extra opvangplekken per provincie.
De Regionale regietafels hebben het voorzitterschap over dit proces en dienen 
ervoor te zorgen dat tot concrete acties wordt overgegaan.
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Vraag 2
Is het College bereid om extra woningen in Sittard-Geleen voor asielzoekers 
beschikbaar te stellen?

Ja, het college staat positief tegenover kleinschalige opvang voor asielzoekers 
(max. 200 opvangplekken). Het gaat hier om de realisatie van reguliere opvang in 
de vorm van een asielzoekerscentrum (AZC). De reguliere huisvesting van 
statushouders in de gemeente valt hier niet onder. Onderstaande tekst geeft uitleg 
over het verschil tussen deze vormen van opvang.
In een AZC verblijven zowel verblijfsgerechtigden die in afwachting zijn van een 
woning als asielzoekers die in de verlengde procedure zitten. Het COA is 
verantwoordelijk voor de realisatie en uitvoer van deze vorm van opvang en 
gemeenten zijn een belangrijke partner in dit proces. Vooral ook omdat zij inzicht 
hebben in de lokale situatie en het directe contact met inwoners en omwonenden 
kunnen organiseren.
Dan bestaat er ook nog het proces van reguliere huisvesting voor statushouders. 
Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. De hoogte van het aantal te huisvesten 
statushouders wordt ieder halfjaar door de Rijksoverheid vastgesteld en is 
gebaseerd op het inwoneraantal van een gemeente. De aanwezigheid van een AZC 
in een gemeente is hierop niet van invloed. In de realisatie van de taakstelling 
huisvesting hebben woningcorporaties een belangrijke ondersteunende rol. 
Gemeenten maken met hen aanvullende afspraken om de realisatie van de 
taakstelling huisvesting en een evenwichtige verdeling van het woningaanbod te 
borgen. In Sittard-Geleen zijn hierover lokale prestatieafspraken gemaakt.

Vraag 3
Is de nieuwe burgemeester bereid en in de gelegenheid om 26 maart met de 
commissaris van de Koning en het COA in gesprek te gaan over nieuwe locaties in 
Sittard- Geleen voor asielzoekers?

Ja, deze bereidheid is er. Het proces is echter, gezien de huidige omstandigheden 
rondom het Coronavirus, aangepast. Het gezamenlijke bestuurlijk overleg wordt 
vervangen door individuele gesprekken met de Limburgse burgemeesters. Nader 
bericht over de data van de gesprekken volgt nog.



Vraag 4
Is het College bereid de resultaten van het overleg van 26 maart met de raad te 
delen (bijvoorbeeld door een raadsinformatiebrief)?

Ja, de gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over de afspraken met de 
Regionale regietafel Limburg. Zodra sprake is van concrete afspraken wordt 
hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

Hoogachtend, f\


