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Geachte heer/mevrouw Va n der Meer,
In mijn brief va n 23 ja nua ri 2016 ga f ik a a n da t de va ste commissie voor Veiligheid en Justitie uw
bovengenoemde brief heeft doorgestuurd a a n de sta a tssecreta ris va n Veiligheid en Justitie.
Inmiddels heeft de sta a tssecreta ris schriftelijk zijn rea ctie gegeven. Va n de inhoud va n deze brief
breng ik u gra a g op de hoogte. Ik heb da n ook een kopie erva n bijgesloten.
De leden va n de commissie hebben deze brief beha ndeld in het a lgemeen overleg over vreemdelingen
en a sielbeleid op 28 a pril 2016.

Hoogachtend,
de griffier va n de va ste commissie voor Veiligheid en Justitie,
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 23 maart 2016
Op 17 december 2015 heeft de gemeente Steenbergen een brief gestuurd
aan uw Kamer inzake de vluchtelingenproblematiek en opvang van
asielzoekers. Op 21 januari 2016 heeft uw Kamer mij gevraagd om een
reactie op deze brief. Met deze brief ontvangt u die.
In de afgelopen maanden heb ik reeds veelvuldig met uw Kamer
gesproken over de verhoogde asielinstroom, de opvang van asielzoekers
en de door het Kabinet genomen maatregelen. Zoals in die gesprekken
aangegeven, is mijn inzet een stabiele opvangsituatie te creëren, waarbij
er structureel voldoende bedden beschikbaar zijn. Aangezien de opvang
van asielzoekers op het lokale niveau tot uiting komt, zijn samenwerking
en goede communicatie tussen Rijk, provincies en gemeenten hiervoor
cruciaal. Op 27 november 2015 hebben het Rijk en de gemeenten dan ook
bestuurlijke afspraken gemaakt om gezamenlijk de opvang van asielzoekers, huisvesting en werktoeleiding van vergunninghouders in goede
banen te leiden.
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In dit bestuursakkoord zijn, zoals uw Kamer bekend is, afspraken
gemaakt over opvangplekken in heel Nederland en te nemen maatregelen
op korte en middellange termijn met oog voor maatschappelijk draagvlak.
Voorbeelden zijn uitbreiding van de (nood)opvang, waarbij gezocht wordt
naar een combinatie tussen groot- en kleinschalige opvang, doorstroom
van vergunninghouders naar gemeenten, en participatie en integratie.
Veel van de door de gemeente Steenbergen in haar brief voorgestelde
maatregelen zijn al onderdeel van dit bestuursakkoord.
2

Met betrekking tot de door de gemeente Steenbergen verzochte nationale
regievoering, merk ik op dat daar reeds invulling aan is gegeven. In
landelijke en regionale regietafels wordt toegezien op de uitwerking van
de afspraken uit het bestuursakkoord. Daarnaast is het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), een initiatief van het
Platform Opnieuw Thuis en een samenwerkingsverband van het Rijk,
VNG, IPO, COA en Aedes, opgericht om gemeenten te ondersteunen met
praktische vragen rondom asiel en huisvesting.
Om de asielprocedure op een zo effectief mogelijke manier te kunnen
laten plaatsvinden, zoals in de brief van de gemeente Steenbergen
bedoeld, heeft het Kabinet het zogenoemde sporenbeleid ontwikkeld. Uw
Kamer is hierover op 27 november 2015 schriftelijk geïnformeerd. Door
middel van een aantal sporen (procedures) wordt de slagingskans van een
asielaanvraag in een vroeg stadium (aanmeldfase) onderkend. Zo kunnen
evident kansarme asielaanvragen van Dublin-claimanten en van asielzoekers uit veilige landen van herkomst, snel worden behandeld. Dit zal
als regel leiden tot een afwijzing van de asielaanvraag, waarna kan
worden ingezet op terugkeer.
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Over de inzet van dit kabinet in Europees verband wordt herhaaldelijk met
uw Kamer gesproken, zo ook nog tijdens het plenaire debat over de
Europese top van 17 en 18 maart jl. De punten die volgens de gemeente
Steenbergen moeten worden opgepakt in Europees verband, zijn
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Kamerbrief Maatregelen hoge instroom asiel d.d. 27 november 2015.
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onderdeel van de Europese inzet van dit kabinet om de migratieproblematiek aan te pakken.
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Alle inspanningen zijn er op gericht om de uitdagingen die de verhoogde
asielinstroom met zich mee brengt samen met gemeenten en provincies
het hoofd te bieden. Het Kabinet houdt daarbij oog voor het draagvlak in
de samenleving.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
K.H.D.M. Dijkhoff
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