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Van: @vrtwente.n >

Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:24
Aan:

|@hellendoorn.nl; nschede.nl; Haverkamp - Wenker, Wilmien;þÿ "   þÿ "
CC:

Onderwerp: uitvraag CNO en statushouders
Bijlagen: 220627 Actie- en Besluitenlijst BAO.pdf

Goedemiddag,

Bijgevoegd de concept actie- en besluitenlijst van het overleg van vanmorgen.
Hierbij tevens de uitvraag naar aanleiding van het overleg van vanmorgen.

Opgave 1: Crisisnoodopvang
Uit het overleg van vanmorgen zijn drie mogelijke oplossingsrichtingen naar voren gekomen.

1. Eén of meerdere locatie(s) voor drie maanden.

Uit het bestuurlijke overleg van vanmorgen en de inventarisatie van vorige week is alleen vanuit Losser een
optie voor 3 maanden voor 60 personen gekomen.

Aan u nogmaals de vraag of u binnen uw gemeente een mogelijkheid heeft om voor drie maanden minimaal
50 asielzoekers op te vangen.

2. Meerdere locaties voor korte duur

Een andere mogelijkheid is om meerdere locaties na elkaar in te richten voor crisisnoodopvang.
Dit zou betekenen dat Enschede start van 11 juli tot 27 juli in de Diekmanhal of in de Twentehallen voor 225
asielzoekers. Daarna gaan van 27 juli tot 9 augustus de 225 asielzoekers naar Het Punt in Vroomshoop
(gemeenten Twenterand).
Aan u de vraag of u binnen uw gemeente mogelijkheden ziet om vanaf 9 augustus een locatie aan te bieden
voor minimaal 100 asielzoekers voor minimaal 2 weken en bij voorkeur 4 weken.
Graag hierbij aangeven voor welke periode u crisisnoodopvang kunt aanbieden.

3. De asielzoekers worden verdeeld over de veertien gemeenten

Naar verwachting zal aan optie 1 en 2 geen goede invulling gegeven kunnen worden. Dat wil zeggen een
oplossingen passend bij onze uitgangspunten.
Dan moet rekening gehouden worden met het opvangen van asielzoekers in elke gemeenten (verdeling op
basis van inwonertal).
We komen dan tot de volgende globale verdeling van op te vangen asielzoekers:
þÿ% � Enschede: 50-60
þÿ% � Zowel Hengelo als Almelo: 25-30
þÿ% � Overige gemeenten: 10-15

Hierbij kunt u er eventueel voor kiezen om onderling afspraken te maken met andere gemeenten.

Opgave 2: Versnelt huisvesten statushouders
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Voor deze opgave heeft de VRT een coördinerende rol. Deze vult de VRT in door gemeenten te voorzien van 
juiste cijfers en door contacten met partners te faciliteren.

Voor deze opgave vragen wij van u het volgende:
■ Binnen welke termijn kunt u uw statushouders binnen uw gemeente huisvesten?

Dit kan gefaseerd en dit kan in (permanente) huisvesting dan wel in een tussenvoorziening. Ook hier 
kunt u ervoor kiezen om afspraken te maken met andere gemeenten.

Daarnaast ontvangen wij voor zowel de crisisnoodopvang als voor huisvesten statushouders een contactpersoon per 
gemeente (naam, email, telefoonnummer).
De antwoorden op bovenstaande uitvragen ontvangen wij uiterlijk woensdag 29 juni om 12.00uur via 
•@vrtwente.nl

Met vriendelijke groet,

Programmacoördinator crisisbeheersing
Veiligheidsregio Twente

Telefoon: •
E-mail •

VEILIGHEIDSREGIO
TWENTE

Nijverheidstraat 30 Enschede 
Postbus 383, 7500 AJ Enschede 
www.vrtwente.nl
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