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Geachte burgemeester

Naar aanleiding van het verzoek van de minister van BzK en de staatssecretaris (stas) van J&V, gedaan in een niet-
gedateerde en door velen op 25 oi 26 augustus ontvangen brief (als bijlage toegevoegd), bericht ik u het volgende.

ln de brief worden, na een toelichtende inleiding, twee verzoeken gedaan aan de commissarissen van de Koning, de

colleges GS en colleges B&W in Nederland:

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

vergunninghouders?
2. Kunt u deze mogelijkheden in uw provincie inventariseren zodat deze aan de provinciale regietafel tezamen met de

informatie vanuit rijkszijde kan worden besproken?

De commissarissen hebben aansluitend het verzoek gekregen op maandag 30 augustus om 16.00 uur te spreken

met de minister en de staatssecretaris voor een nadere duiding.
Dit laatste overleg heeft het volgende opgeleverd:

o Alle provincies beleggen op zeer korte termijn een provinciale regietafel.
o Hier worden de eerste mogelijkheden om te komen tot doorstroming op korte termijn voor een deel van de

statushouders gewogen en besproken.
o Ook wordt bekeken of er kansrijke leads zijn voor een asielzoekerscentrum.

Dat betekent voor de provincie Noord-Brabant het volgende:

De CdK heeft het verzoek gekregen coördinerend op te treden en de vragen op Brabantse schaal te beantwoorden.

Daarom is een provinciale regietafel (PRT) bij elkaar geroepen op 7 september, 17.30 uur.

De deelnemers aan deze tafel zijn, onder voorzitterschap van de CdK, de drie coördinerend gemeentesecretarissen

bevolkingszorg in Brabant, Ruimte en Wonen vanuit de provinciale organisatie, en het COA. Het Rijksvastgoedbedrijf
probeert aan te sluiten.

U wordt uitgenodigd in de aanloop naar deze regietafel te komen met voorstellen vanuit uw gemeente, of vanuit een

aantal samenwerkende gemeenten, om tegemoet te komen aan de vragen van de minister en de staatssecretaris.

Deze voorstellen kunnen zowel ingaan op de vragen rond tijdelijke of meer permanente opvang, als op de
problematiek van de stagnerende doorstroming van statushouders vanuit de AZC's naar reguliere huisvesting.

De PRT zal de voorstellen inventariseren en beoordelen. Er wordt een eerste beoordeling gemaakt of Brabant in

voldoende mate tegemoet kan komen aan hetgeen gevraagd wordt.
Na deze PRT-bijeenkomst wordt u verder geinformeerd.

lk vraag u dringend uiterlijk maandag 6 september 16.00 uur een eerste reactie te geven op de vragen in de brief van

BzK, via mailadres kabinet@brabant.nl

Tot slot: het is duidelijk dat de Nederlandse samenleving voor een opgave staat. Ook is duidelijk dat we dit alleen

samen kunnen oplossen.
Namens de commissaris wens ik u daar wijsheid en sterkte bij.

Met vriendelijke groet,

Namens de commissaris van de Koning in Noord-Brabant,

Voor deze
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