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Subject: Handreiking verhoogde asielinstroom

Geachte heer / mevrouw,

Namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van 

Veiligheid & Justitie bieden wij u de Handreiking OOV aan. Nederland heeft te maken met een verhoogde instroom van 

asielzoekers. Landelijke partners uit de vreemdelingenketen werken nauw samen met gemeenten en tal van partners om 

samen deze maatschappelijke uitdaging aan te gaan. Deze handreiking kan u helpen hiermee om te gaan. Hij is bedoeld voor 

het lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners (vreemdelingenketen, veiligheidspartners, 

hulpverlening en andere instanties). Steeds meer gemeenten doen ervaring op met opvang van asielzoekers. Deze ervaringen 

zijn meegenomen bij het maken van de handreiking.

We stellen het op prijs als u deze Handreiking OOV wilt delen met uw raadsleden.

Op www.burgemeesters.nl/asielinstroom verschijnen regelmatig updates van de handreiking waarin actuele informatie is 

verwerkt. Kijkt u dus op die website voor de meest recente versie. Daarbij zijn de reacties en ervaringen zeer welkom. U kunt 

die insturen aan het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vluchtelingen (OTAV) van de VNG via otav@vng.nl.

Hoogachtend,

Het Nationaal Crisiscentrum

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 

berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
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