
Van:  
Verzonden: vrijdag 3 september 2021 08:16
Aan: Volmerink, Erik

Onderwerp: RE: Acties rond ontwikkelingen migratieketen

Kan ik me voorstellen.
Gr

Van: Volmerink, Erik < @tubbergen.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 19:52
Aan:   < @noaberkrach .n >
Onderwerp: Re: Acties rond ontwikkelingen migratieketen

Had ik niet scherp meer.
Dank

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 2 sep. 2021 om 16:33 heeft   < @noaberkrach .n > het volgende
geschreven:

Erik,

Cf eerder verzonden gegevens aan de provincie:

1. (Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers dan 
wel huisvesting van vergunninghouders?

1. Wij hebben op dit moment geen additionele locaties beschikbaar.

2. Waar loop u bij de huisvesting van vergunninghouders tegenaan?

2. We zien dat er nu een mismatch is tussen de vraag (relatief groot
aantal alleenstaanden en grote gezinnen) en het vrijkomende
woningaanbod in de gemeente (vooral (kleinere)
eengezinswoningen).

3. Hoe kunt u op korte termijn zorgdragen voor het inhalen van de achterblijvende
uitplaatsing van de alleenstaande vergunninghouders?

3. Met de woningcorporatie hebben we afspraken voor de huisvesting. De gemeente Tubbergen 
heeft een beperkte achterstand voor wat betreft de huisvesting statushouders. Naar
verwachting zal eind dit jaar de taakstelling (nagenoeg) behaald zijn. Gelet op de huidige druk
op de sociale huur en de particuliere woningmarkt alsmede de beperkte omvang van de sociale
woningmarkt, zien we binnen de huidige woningvoorraad geen ruimte voor een aanvullende
taakstelling boven op de reeds verhoogde taakstelling van 2021.

4. Overige voor dit vraagstuk relevante zaken in uw gemeente
Bij het huisvesten van asielzoekers en statushouders gaat het niet alleen om huisvesting maar ook
om de maatschappelijke begeleiding. Bij een toename van de aantallen asielzoekers en
statushouders zal dit een enorme druk leggen bij de gemeenten en partijen om de begeleiding vorm
te geven. Verder moet er rekening gehouden worden met de invoering van de nieuwe wet
Inburgering 2021 waarbij inburgeraars deels taallessen en het participatiedeel moeten volgen.)
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De vragen in de bijlage zijn al beantwoord.
Moet als volgt geantwoord worden op de volgende vragen:

1. Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van 
asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders?

Zie boven
2. Kunt u deze mogelijkheden in uw provincie inventariseren zodat deze aan de provinciale

regietafel tezamen met de informatie vanuit rijkszijde kan worden besproken?

Van: Volmerink, Erik < @tubbergen.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 15:32
Aan:   < @noaberkrach .nl> ; Berning-Everlo, Hilde
< @tubbergen.nl>
Onderwerp: Fwd: Acties rond ontwikkelingen migratieketen

Heeft onderstaande mail nog gevolgen voor onze opgave??

Erik

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van Haverkamp - Wenker, Wilmien" < @tubbergen.nl>
Datum: 2 september 2021 om 11:10:51 CEST

Aan Volmerink, Erik" < @tubbergen.nl>
Onderwerp: FW: Acties rond ontwikkelingen migratieketen

Hoi Erik,

Ik stuur je dit door als loco.

Hgr Bea

Van: @overijssel.nl> Namens  
(
Verzonden: woensdag 1 september 2021 19:44
Aan: @overijssel.nl>
CC: @overijssel.nl>; 
< @overijssel.nl> ;   < @overijssel.nl>
Onderwerp: Acties rond ontwikkelingen migratieketen

Geachte burgemeester,

Zoals de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u per brief van 24
augustus jl. (bijlage 1) heeft laten weten, zorgen de huidige instroom in de
migratieketen en de achterblijvende uitplaatsing van vergunninghouders naar
huisvesting in gemeenten ervoor dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

verwacht binnen enkele weken volledig bezet te zijn en niet langer nieuwe
asielzoekers te kunnen opvangen. Op dat moment is crisisnoodopvang noodzakelijk. 
Er is nu inzet nodig van ons allen om dat te voorkomen.



De provinciale regietafel komt met spoed bijeen - verzoek om inventarisatie
De minister heeft mij als Rijksheer verzocht om met spoed de provinciale regietafel
asielinstroom bijeen te roepen en heeft mij daarbij de volgende twee vragen
gesteld:

3. Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van 
opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van
vergunninghouders?

4. Kunt u deze mogelijkheden in uw provincie inventariseren zodat deze aan de
provinciale regietafel tezamen met de informatie vanuit rijkszijde kan worden
besproken?

Mijn collega , heeft eerder deze week de
urgentie benadrukt bij de Overijsselse wethouders Wonen en hen verzocht om de
door de minister gevraagde inventarisatie te maken (bijlage 2). Zij heeft daarbij ook
aandacht gevraagd voor het inhalen van de achterblijvende uitplaatsing van de
alleenstaande vergunninghouders. De minister noemt in haar brief (bijlage 1) een
vijftal maatregelen om crisisnoodopvang af te wenden. De eerste drie gaan over de
huisvesting, al dan niet tijdelijk, van vergunninghouders. Er is een inhaalslag nodig
om de achterstand in de huisvesting van vergunninghouders weg te nemen.

 en ik vragen u om niet te wachten tot het COA contact met
u opneemt, maar om een actieve rol in te nemen om de huisvestingstaakstelling te
behalen. Dat zorgt namelijk voor een aanzienlijke verlichting van de druk op de
opvangcapaciteit van het COA. Voor alle duidelijkheid; dit gaat niet om een
aanvullende opgave, maar om de reguliere huisvestingstaakstelling die alle
gemeenten in Nederland hebben.

Tegelijkertijd heb ik contact gehad met burgemeesters Snijders en Van Veldhuizen, 
die vanuit de regietafel de coördinerend burgemeesters zijn voor respectievelijk de
regioþÿ �s West-Overijssel en Twente. Zij zullen vanuit die rol met u in contact treden. 
Middels deze mail wil ik hun boodschap onderstrepen en de urgentie van het
vraagstuk en het verzoek om de inventarisatie nogmaals expliciet bij u onder de
aandacht brengen.

De huidige situatie benadrukt ook het belang van het programma flexibilisering
asielketen
Reeds in februari 2020 heb ik u geïnformeerd over het programma flexibilisering
asielketen. Het doel daarvan is een flexibel en effectief asielsysteem dat kan
reageren op schommelingen in omvang en samenstelling van de instroom. In de
tussentijd bent u op diverse wijzen en momenten op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen, mede door coördinerend burgemeesters Snijders en Van 
Veldhuizen.
Alle huidige ontwikkelingen benadrukken het belang van het programma nog eens. 
De bedoeling was dat het programma uiterlijk eind 2020 was vertaald naar
regionale uitvoeringsplannen (voor Twente en West-Overijssel). Ondanks de vele
inspanningen die gemeenten op dit gebied al hebben geleverd, zijn de regionale
uitvoeringsplannen nog niet afgerond.

Ik reken op uw onverminderde inzet voor de actuele opgaven en voor de regionale
uitvoeringsplannen.

Met hartelijke groet,
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Bestanden met macro's o.a. extensie .zip of .exe worden alleen 
na overleg door onze mailservers geaccepteerd!
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