
 

 

Regio Gooi en Vechtstreek  |  Postbus 251, 1400 AG Bussum 

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  |  T: (035) 692 64 44  |  info@regiogv.nl 

KvK 32170415  |  IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94  |  BIC BNGHNL2G  |  BTW NL 0019.37.194.B01 

 

 

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring. 

Datum 31 augustus 2021  Gemeenteraden 

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 

 

 

 

Kenmerk 21.0005915 

Inlichtingen J. Agricola 

Telefoon (035) 6926 444 

Onderwerp Actuele informatie asielopvang 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Begin juli informeerden wij u met een brief over de Flexibiliseringsagenda asielopvang. Daarin schetsten 

wij dat het Rijk met  provincies en gemeenten een Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen hebben 

opgezet. 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. 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 asielzoekers. 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 

Vecht. 

 

De recente geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende asielinstroom. De snel 

verslechterende situatie in Afghanistan heeft direct gevolgen voor de beschikbare opvangcapaciteit.   

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dinsdag 24 augustus een (landelijke) 

brief gestuurd  aan de Commissarissen van de Koning, colleges van Gedeputeerde Staten en de colleges 

van Burgemeester en Wethouders, waarin zij hun zorgen uitspreken over de huidige opvangsituatie. Ook 

staan in de brief vijf maatregelen die worden genomen om de opvangcapaciteit te maximeren.  Wij willen 

u attenderen op deze brief.  

 

Op dit moment gaan wij voor de langere termijn uit van de hierboven beschreven kleinschalige opvang. 

Indien er op korte termijn voor een beperkte periode noodopvang wordt ingezet in onze regio,  dan wordt 

u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Er zijn nog geen concrete locaties voor noodopvang in beeld. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/08/210713-Informatiebrief-Asielzoekersopvang-GV-210713.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/25/tk-bijlage-bestuurlijke-brief-per-direct-opvang-en-huisvesting-nodig
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