Rijk dringt aan op meer opvangplekken
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De regering roept provincies en gemeentebesturen op alles op alles te zetten om meer
opvangplekken voor asielzoekers, en huisvesting voor vergunninghouders te creëren.
Door de verhoogde instroom uit onder meer Afghanistan dreigen de locaties van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnen enkele weken al helemaal vol te zitten.
Dat schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en
staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) in een brief aan de lokale
besturen.
Van de 29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu al 27.000 bezet. Beide bewindsvrouwen
roepen de zogeheten provinciale regietafels over migratie op om uiterlijk in de tweede week
van september concrete afspraken te maken over de huisvesting.
Crisisopvang
Als het niet lukt om meer plekken te creëren voor asielzoekers, of huisvesting te vinden
zodat mensen die al een verblijfsvergunning hebben kunnen doorstromen, is crisisopvang de
enige oplossing die overblijft, schrijven de bewindslieden. ‘Daarbij kunt u denken aan het
lokaal opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, in de
eerste plaats in sporthallen waar slechts minimale voorzieningen zijn.’
Dat levert ‘ongewenste druk’ op de samenleving op en het draagvlak voor het opvangen van
asielzoekers komt erdoor ‘onder druk’ te staan. ‘We willen daarom dit uiterst onwenselijke
scenario samen met u absoluut voorkomen’, schrijven Ollongren en Broekers-Knol.
Het COA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben inmiddels locaties in kaart gebracht waar snel
tijdelijke woningen voor vergunninghouders kunnen worden neergezet, zoals
containerwoningen.
Hotels
Ook wordt er samen met onder andere woningcorporatiekoepel Aedes en bouwbedrijven
gekeken naar wat voor andere gebouwen snel geschikt kunnen worden gemaakt om in te
wonen. Voor de exploitatie en het beheer van zulke woningen zullen uiteindelijk de lokale
besturen nodig zijn.
Er zitten momenteel zo’n zesduizend vergunninghouders langer in de asielopvang dan de
bedoeling is: normaal moeten deze mensen binnen veertien weken doorstromen. Onder hen
zijn alleenstaande vergunninghouders. Voor deze groep wordt ook gekeken naar
‘onorthodoxe maatregelen’, zoals huisvesting in hotels die door het lagere aantal toeristen
deels leegstaan.
Om meer woningen voor vergunninghouders te realiseren stelt het Rijk vijftien miljoen euro
beschikbaar.

