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Geachte leden van de raad,
Het Rijk en de provincie Drenthe hebben stappen gezet in de uitvoeringsagenda voor de flexibilisering
van de asielketen. Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom de huisvesting van asielzoekers en
statushouders zeer actueel. In deze brief willen wij uw raad hierover informeren.
Uitvoeringsagenda
flexibilisering
asielketen
Het Rijk heeft in de landelijke "Uitvoeringsagenda Flexibilisering
Asielketen" de contouren van de
gewenste toekomstige asielopvang in Nederland geschetst.
Het doel van deze landelijke Uitvoeringsagenda is de samenwerking tussen gezamenlijke overheden (rijk,
provincie, gemeente) te versterken om:
1. de opvangcapaciteit van asielzoekers flexibel mee te laten bewegen met veranderingen in de instroom;
2. de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie te verbeteren.
Provinciaal plan Drenthe
Aan de twaalf provincies is gevraagd provinciale plannen te ontwikkelen die op provinciaal niveau
beschrijven hoe uitvoering te geven is aan de landelijke uitvoeringsagenda.
Het "Provinciaal plan Drenthe: Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen" schetst hoe in Drenthe
invulling gegeven wordt aan de landelijke agenda over de flexibilisering van de asielopvang.
In het provinciaal plan worden de bestuurlijke en maatschappelijke context, de regionale samenwerking,
de regionale invulling van de opvangbehoefte, de flexibiliseringsmogelijkheden
in opvangvormen, opties
bij afwijking van de verwachte benodigde capaciteit, de transitie naar flexibilisering, het tijdspad en
enkele aanvullende zaken behandeld.
Wij zijn als college actief betrokken bij de totstandkoming van dit provinciaal plan en hebben dan ook
ingestemd met het plan.
Urgente vraag naar opvang verhoogde asielinstroom
Waar de uitvoeringsagenda de koers voor de komende jaren aangeeft, speelt actueel een urgente vraag
vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister geeft aan dat op korte termijn alle
opvanglocaties van het COA volledig bezet zijn. Zij ziet een gezamenlijke opgave met provincies en
gemeenten om opvang oplossingen aan te dragen om de urgente situatie rondom de verhoogde
asielinstroom ( o.a. vanwege de ontwikkelingen in Afghanistan) en vertraagde uitstroom van
statushouders naar huisvesting in gemeenten op korte termijn aan te pakken.
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Coevorden spant zich in gehoor te geven aan de oproep van de minister en de CDK
De CDK van de provincie Drenthe heeft op 3 september j.l. een ingelast overleg Regietafel Asiel
georganiseerd. Namens de gemeente Coevorden hebben burgemeester Bouwmeester en wethouder
Stegen deelgenomen. De CDK heeft hier de gemeenten in Drenthe gevraagd naar hun mogelijkheden om
op korte termijn tijdelijke opvang te kunnen realiseren. Gegeven deze urgente situatie inventariseren wij
net als alle andere Drentse gemeenten op dit moment alle mogelijke opties binnen onze gemeente voor
de tijdelijke opvang van asielzoekers en/of statushouders. Eind september zal in samenspraak met het
COA in de regietafel worden bepaald welke locaties het meest geschikt zijn, of geschikt te maken zijn.
Deze keuzes zijn bepalend voor ook de eventuele verdere betrokkenheid van onze gemeente.
Vanzelfsprekend informeren wij uw raad op het moment hier meer duidelijkheid over bestaat.
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