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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Opgave opvang asielzoekers

Steenbergen; 20 september 2022

Aan de Raad,

Met deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de brief van de Commissaris van de 
Koning, mevrouw I. Adema, gericht aan de gemeenten in de provincie Noord-Brabant 
(uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen). In deze brief gaat zij in op de verhoogde opgave 
voor realisatie van langdurige en vaste opvangplekken voor asielzoekers. Met dit schrijven doet 
de Commissaris van de Koning een nadrukkelijk appèl op de gemeenten om zelf de regie te 
houden op het realiseren van de opgaven.

Onder voorzitterschap van de gemeente Bergen op Zoom, zijn de gemeenten in het district de 
Markiezaten al enige tijd aan de slag met het "model Markiezaten". Dit model houdt op hoofdlijn 
in, dat de zeven gemeenten in het district de Markiezaten (Bergen op Zoom, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) onderling afspraken maken over 
het realiseren van (crisis)noodopvang en/of reguliere opvang van vluchtelingen en huisvesting 
van statushouders. Hiermee wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda 
flexibilsering asielketen welke met name is gericht op een duurzame oplossing voor 
opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting van statushouders.

Zoals bekend is er al geruime tijd sprake van een crisis. Om de asielcrisis onder controle te 
krijgen heeft het Kabinet een aantal maatregelen genomen. Het gaat hierbij o.a. om betere 
financiële regelingen voor gemeenten en een aanvullende opgave voor realisatie van 
opvangplekken voor de diverse doelgroepen.

Bijgevoegde brief van de Commissaris van de Koning, mevrouw Idema, gaat in op de verhoogde 
opgave voor vaste en langdurige opvangplekken voor asielzoekers in Noord-Brabant 
(asielzoekerscentra). Bij de brief zijn 2 overzichten toegevoegd:

1. Langdurige opvang asielketen volgens de uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen;
2. Opvang asielzoekers (huidige opvang en opgave).

In het district de Markiezaten dienen, zoals op de visualisatie 1 te zien is, 550 vaste en langdurige 
huisvestingsplekken voor asielzoekers gerealiseerd te worden (flexibilisering asielketen). Op 
visualisatie 2 zijn de 175 plaatsen voor Crisisnoodopvang (CNO), die tot 1 oktober a.s. in de 
gemeenten Bergen op Zoom en Moerdijk zijn gerealiseerd, hierop in mindering gebracht.

Het is echter de bedoeling dat gemeenten in het district de Markiezaten, langdurig voor 550 
asielzoekers vaste opvangplekken beschikbaar hebben (zgn. asielzoekerscentra).
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Gezien deze opgave worden er op gemeentelijk en districtsniveau momenteel flinke 
inspanningen verricht om de (on)mogelijkheden van deze vaste opvangplekken in beeld te 
brengen. Daarnaast dienen de nodige opvangmogelijkheden beschikbaar te zijn voor alle 
doelgroepen:

1. Oekraïense vluchtelingen
2. Asielzoekers, Crisisnoodopvang (CNO)
3. Alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV)
4. Vergunninghouders (statushouders)
5. Reguliere opgaven in de opvang van asielzoekers (uitvoeringsagenda flexibilisering 

asielketen).

Oekraïense vluchtelingen
Op 29 april 2022 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de opdracht van het kabinet om via 
de voorzitters van de veiligheidsregio' s de gemeenten te verzoeken aanvullend op de 50.000 
opvangplekken om 25.000 extra opvangplekken te realiseren. Deze opdracht is een 
inspanningsverplichting, geen taakstelling. Vanuit de Rijksoverheid heeft district de Markizaten 
een extra inspanningsverplichting, bovenop de 500 bedden, gekregen van 400 bedden. Het 
aantal voor onze veiligheidsregio (3 districten) bedraagt 3593. Steenbergen heeft momenteel 52 
opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraine. Onze veiligheidsregio/District de Markiezaten 
voldoet, voor wat betreft het aantal te leveren opvangplekken, aan het verzoek vanuit de 
Rijksoverheid. In de gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraine zijn landelijk 59.000 
van de gevraagde 75.000 opvangplekken gevuld

Asielzoekers, Crisisnoodopvang (CNO)
Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA kan zijn 
wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang. Alle 
gemeenten in Nederland hebben een dringende oproep ontvangen om mee te werken aan deze 
crisisnoodopvang. Onze Veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft de opdracht gekregen 
crisisnoodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers voor een periode van 3 maanden. Binnen 
ons district leveren momenteel Woensdrecht, Bergen op Zoom en Moerdijk een locatie voor 
tijdelijke crisisnoodopvang voor 170 asielzoekers tot 1 oktober. De crisisnoodopvang wordt per 1 
oktober aanstaande opgehoogd naar 450 plekken per veiligheidsregio. De verwachte einddatum 
staat nu op 1 januari 2023. Er ligt een verzoek tot verlenging tot 1 januari 2023 en uitbreiding tot 
190 personen. Binnen ons district zijn diverse gemeenten aan het onderzoeken of zij CNO 
plekken beschikbaar kunnen stellen vanaf 1 oktober tot 1 januari 2023. Steenbergen maakt hier 
overigens geen onderdeel van uit.

Alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV)
Een grote groep van de asielzoekers bestaat uit alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV); 
voor hen zijn er per district 5 duurzame woningen nodig. Daarbij gaat het om 
eengezinswoningen voor 4 a 5 personen. Uitvoerende organisatie hiervoor is Nidos; als er een 
woning beschikbaar is, zorgen zij voor 24/7 begeleiding en het eventueel geschikt maken van de 
woning. Steenbergen heeft aangeboden 1 woning beschikbaar te stellen voor AMV, omdat we 
beschikken over een tussevoorziening zal dit niet ten koste gaan van het totaal aantal 
beschikbare woningen.
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Vergunninghouders (statushouders)
Het kabinet heeft gemeenten en provincies gevraagd om in de eerste helft van 2022 10.000 
statushouders op te vangen en 13.500 statushouders van huisvesting te voorzien in de tweede 
helft van 2022. In tabel hieronder de taakstelling per gemeente voor 2022. Van district de 
Markiezaten wordt verwacht dat zij in 2022 287 statushouders van huisvesting voorzien.

achterstand
1-7-2022

taakstelling
2e

helft2022

Nog te 
realiseren

in 2022
Bergen op Zoom 7 52 59
Halderberge 5 24 29
Moerdijk -5 29 24
Roosendaal 32 59 91
Rucphen 27 18 45
Steenbergen -5 19 14
Woensdrecht 8 12 25
Totaal 79 218 287

tabel, achterstand en taakstelling van gemeenten district de Markiezaten (bron: COA 
peilmoment 01-07-2022)

Om de asielcrisis te beëindigen hebben de VNG, het Veiligheidsberaad en het Rijk bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Zo is er afgesproken dat gemeenten in de tweede helft van 2022 in ieder 
geval 15.300 statushouders ^ taakstelling plus achterstand) en streven ernaar meer dan 20.000 
statushouders te huisvesten. Bij een taakstelling van 20.000 staat Steenbergen aan de lat voor 
het huisvesten van (19 +9Ĵ s 28 statushouders. Inmiddels zijn er hier 5 al van gehuisvest.

Een opgave is het versneld uitplaatsen van statushouders naar semipermanente 
tussenvoorzieningen om als gemeente bij te dragen aan het verlagen van de druk op de 
landelijke en regionale asielketen. Er moet per district een tussenvoorziening worden 
gerealiseerd voor 150 statushouders. De opvangplekken in een tussenvoorziening maken 
onderdeel uit van onze verplichte taakstelling. Deze statushouders zullen derhalve uiteindelijk 
permanent in de gemeente worden gehuisvest zodra één van de woningstichtingen een woning 
voor hen beschikbaar heeft. De gemeente Steenbergen heeft 16 augustus besloten een 
tussenvoorziening te realiseren voor statushouders aan de Vestinghlaan. Inmiddels wonen er 
drie jonge statushouders gezinnen aan de Vestinghlaan. Zij blijven in de tussenvoorziening tot er 
een woonruimte beschikbaar wordt gesteld door de woningstichting(en). De verwachting is dat 
de woningstichting(en) in 2022 3-5 huurwoningen beschikbaar stellen. Bij doorstroom richting 
een van de kernen zal een volgende huishouden worden uitgenodigd om naar de Vestinghlaan te 
komen. Deze zal dan vooruitlopend zijn op de taakstelling van 2023.

Reguliere opgaven in de opvang van asielzoekers.
District de Markiezaten staat voor de uitdaging om 550 asielzoekers voor langere tijd te 
huisvesten in een asielzoekerscentra (AZC) binnen een of meerdere gemeenten. De landelijke 
opgave is opschalen van 42.000 naar 51.000 plekken.

Wellicht ten overvloede noemen we nogmaals dat we in het district Markiezen gezamenlijk deze 
opgaven willen oppakken binnen de mogelijkheden die we daarvoor realistisch zien.
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De inzet van de gemeenten in het district Markiezaten is om door samen te werken te 
voorkomen, dat het Rijk dwangmiddelen gaat inzetten om voldoende opvang te realiseren.

Bij verdere ontwikkelingen zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locoburgerríeàster.
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