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Van:  < @vrtwente.nl>
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 09:55
Aan: 'De heer ' ( @rijssen-holten.nl) De heer '; ,

; ' @wierden.nl   ; ' ';
' '; '  ;  ; @losser.nl;

@hellendoorn.nl; @enschede.nl; Haverkamp - Wenker, Wilmien
CC: ; ; ; 
Onderwerp: invulling crisisnoodopvang asielzoekers

Goedemorgen,

Zoals jullie weten hebben we maandag een nieuwe uitvraag gedaan ten aanzien van crisisnoodopvang.
Naar aanleiding van de bestuurlijke afstemming van maandag hadden we drie opties om invulling te geven aan de
opdracht van het opvangen van 225 asielzoekers voor de maanden juli, augustus en september:

1. Eén locatie voor drie maanden
2. Meerdere locaties voor kortere duur
3. Asielzo kers worden verdeeld over de veertien gemeenten o.b.v. inwonertal

Gistermiddag heb ik de verschillende opties besproken met de projectorganisatie van Veiligheidsregio Twente. 
Hi rbij de uitkomst van deze bespreking.

Optie 1
In Twente hebben we voor deze optie geen locatie beschikbaar.
Alleen Losser heeft mogelijk een locatie voor drie maanden, maar dit betreft max. 60 personen.
Hiermee valt deze optie af.

Optie 2
Voor optie 2 hebben we meerdere locaties (sporthallen) doorgekregen die voor kortere periode beschikbaar zijn. 
E n optelsom van deze locaties en data geeft echter geen sluitende opvang voor drie maanden.
Uit humanitair oogpunt is het meerdere keren verplaatsen van mensen in carrousel-vorm geen optie.
Daarnaast is het niet wenselijk om mensen drie maanden in een sporthal op te vangen.

Optie 3
Alles op een rij zettend komen we dan uit bij optie 3.
Optie 3 is vanuit solidair, humanitair en organisatorisch oogpunt een haalbaar scenario.
Daarnaast hebben meerdere gemeenten hun voorkeur uitgesproken voor deze optie als optie 1 geen mogelijkheid 
is.

Proces
Vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de bestuurlijke afstemming van 7 juli, wil ik jullie vragen passende
voorbereidingen te treffen voor uitvoering van deze optie.
Aangezien deze opdracht een paar keer is aangepast en Twente pas op 27 juli aan de beurt zou zijn, gaat Twente 1
juli niet redden en z tten we in op 11 juli als startdatum voor de crisisnoodopvang in Twente.
Dit betekent dat jullie je moeten gaan voorbereiden op het opvangen van een evenredig deel (met marge) van
asielzoekers vanaf 11 juli. Dit betekent concreet:

þÿ "� Enschede:50-60 plekken
þÿ "� Hengelo: 25-30 plekken
þÿ "� Almelo: 25-30 plekken
þÿ "� Overige gemeenten: 10-15 plekken

Hie voor kunnen uiteraard onderlinge afspraken worden gemaakt om zo tot een clustering van opvangplekken te
komen.
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Voor wat betreft de communicatie verzoek ik jullie om hierover alleen intern te communiceren en 7 juli afspraken te
maken over de externe communicatie.

Huisvesting statushouders
Afgelopen maandag hebben we ook gesproken over het versnelt huisv sten van statushouders in de komende zes
weken. Ook hiervoor wil ik jullie verzoeken om hiervoor per gemeente voorbereidingen te treffen.
Veiligheidsregio Twente heeft nog geen definitieve lijst per gemeente ontvangen, maar de lijst zoals maandag
gepresenteerd in het overleg geeft hiervoor een goede indicatie.
Het is belangrijk hier tijdig mee te starten, omdat dit de eerste tranche betreft en er naar verwachting nog een
substantiële verhoging volgt.

Namens de voorzitter Veiligheidsregio Twente, met vriendelijke groet,

Programmacoördinator crisisbeheersing
Veiligheidsregio Twente
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