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Nieuwsledenbrief asiel en immigratie nr. 1

Geachte leden van college en gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsledenbrief asiel en migratie, waarin wij u informeren over actuele
ontwikkelingen. Deze nieuwsledenbrief ontvangt u voortaan tweewekelijks naar aanleiding van de
overleggen van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT).
In deze eerste nieuwsledenbrief gaan wij in op de brief van het kabinet over asielopvang en
versneld huisvesten statushouders, de tekorten van gemeenten op ondersteuning amv-opvang, de
hotel en accommodatieregeling en de brief van VNG en IPO met het verzoek aan het rijk om
ondersteuning te bieden bij de realisatie van huisvesting van vergunninghouders en andere
aandachtsgroepen. Tenslotte wijzen wij u op de wegwijzer asielopvang en de centrale helpdesk
voor gemeenten, waar u meer informatie kunt vinden en vragen kunt stellen.
Brief kabinet over asielopvang en versneld huisvesten statushouders
De afgelopen maanden hebben gemeenten met succes grote inspanningen geleverd om extra
opvang voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te regelen. De taakstelling voor de
tweede helft van 2021 is gehaald. Nog voor het einde van dit jaar is er echter een groot aantal extra
opvangplekken bij het COA nodig. Aan gemeenten wordt gevraagd om een deel van de achterstand
op de huisvestingstaakstelling in te halen. Dat heeft het kabinet in een brief https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/19/kritieke-weken-voor-asielopvang-enhuisvesting-vergunninghouders - naar de provinciale regietafels aangegeven. Onderdeel van deze
oproep is dat er onder andere met spoed tien locaties nodig zijn die ieder ruimte bieden aan 50
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-en) en twee locaties nodig zijn met ieder ruimte
voor 50 sobere opvangplekken.
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Naast deze COA-locaties heeft voogdijinstelling Nidos ook dringend extra opvangplekken nodig.
Nidos is de instelling waar amv-ers onder de 15 jaar en amv-ers met een verblijfsvergunning
worden opgevangen. Voor eind november a.s. heeft Nidos dringend 12 extra locaties nodig en voor
februari 2022 nog eens minimaal 24 locaties. Zo kunnen zij zorgen dat deze jongeren op een
humane manier opvang en begeleiding krijgen.
Tekorten gemeenten op ondersteuning amv-opvang
Gemeenten die momenteel amv-opvangplekken bieden, dragen sinds 2018 jaarlijks gezamenlijk €
10 miljoen uit eigen middelen bij om de jongeren (ook na hun 18e jaar) de juiste opvang en
begeleiding te bieden. Al sinds 2018 is de VNG in gesprek met het rijk over deze kosten. Tot nu toe
is er geen concrete toezegging voor volledige compensatie. Hierdoor brokkelt het draagvlak bij
gemeenten af om deze plekken aan te bieden. Gemeenten roepen het rijk op om snel en in ieder
geval nog dit jaar te komen tot een principeakkoord over de broodnodige € 10 miljoen.
Zie ook het nieuwsbericht - https://vng.nl/nieuws/blijvende-inspanning-gemeenten-betaalt-zich-nogniet-terug - naar aanleiding van de brief van het kabinet van 19 november 2021.
Hotel en accommodatieregeling vanaf 1 november jl.
Gemeenten kunnen vanaf 1 november jl. gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling
(HAR). Statushouders kunnen voor maximaal 6 maanden onderdak krijgen in onder meer hotels of
andere accommodaties met een recreatieve bestemming. De HAR eindigt uiterlijk op 1 mei 2022 of
op het moment dat er 2500 statushouders via de HAR zijn geplaatst.
Op de website van de VNG - https://vng.nl/nieuws/de-hotel-en-accommodatieregeling-har-voorstatushouders - vindt u meer informatie (factsheet, veelgestelde vragen, leidraad formulier
afspraken gemeente en accommodatie)
‘Steunbrief’ IPO en VNG
Vanuit IPO en VNG is een brief naar het rijk gestuurd met het verzoek om ondersteuning te bieden
bij de realisatie van huisvesting van vergunninghouders en andere aandachtsgroepen. Zowel voor
tijdelijke oplossingen, als voor de voorbereiding naar duurzame huisvesting, is een gezamenlijke
programmatische aanpak alle betrokken partijen noodzakelijk. Onderdeel hiervan zijn afspraken
over sturing en voorspelbare communicatie. De gezamenlijke aanpak is nodig bij het concretiseren
van projecten en het al dan niet regionaal uitwerken van een businesscase. Ook waar de realisatie
moeilijk van de grond komt, is directe ondersteuning gewenst. Een goed voorbeeld hierbij is dat het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in diverse delen van het land in gesprek is met gemeenten en
provincies om gezamenlijk de kansen te benutten die er zijn, zoals beschikbaar Rijksvastgoed,
kavels en gronden.
Daarnaast benadrukken gemeenten en provincies de noodzaak dat overheden en uitvoerende
organisaties bij iedere oplossing in de keten de effecten, zowel op de korte als op de lange termijn,
op de fysieke leefomgeving én de sociale landing in de samenleving mee dienen te wegen.
Meer informatie
Wegwijzer asielopvang
Op de website van de VNG staat een wegwijzer asielopvang - https://vng.nl/artikelen/wegwijzerasielopvang-en-huisvesting. Deze pagina wijst gemeenten de weg met informatie over asielopvang
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en huisvesting van statushouders. U vindt hier handreikingen, een helpdesk, (gemeentelijke)
voorbeelden en regelingen van diverse organisaties.
Centrale helpdesk voor gemeenten
De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten vragen
kunnen stellen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. U kunt uw vraag
mailen naar helpdeskasielopvang@vng.nl.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur
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