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Geachte raad,

De opvang van vluchtelingen is een groot actueel vraagstuk. Of het nu gaat om de 
opvang van Ontheemden uit Oekraïne, huisvesting vergunninghouders, Alleenreizende 
Minderjarige Vluchtelingen of asielzoekers. Onderdeel van ons huidige asielbeleid is 
dat gemeenten op vrijwillige basis geacht worden mee te werken aan de 
maatschappelijke opgave die wij als Nederland hebben om Asielzoekers op te vangen. 
Dit systeem blijkt onvoldoende te werken.

Aangescherpte aanpak
Met de flexibilisering van de Asielketen, komt onze regering met een nieuw pakket aan 
maatregelen. Met de Spreidingswet (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken 
asielopvangvoorzieningen) krijgt de opdracht voor gemeenten een wettelijk karakter 
en worden tegelijkertijd meer faciliteiten geboden om die taakstelling te kunnen 
invullen.
Duidelijk is dat de regering het aantal op te vangen asielzoekers en het aantal te 
huisvesten vergunninghouders aanmerkelijk hoger inschat dan de opgave tot nu toe. 
Voor onze regio betekent dit een extra opgave van circa 2900 opvangplekken voor 
Asielzoekers/ AMV'ers.
De halfjaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders zal nagenoeg 
verdubbelen, dit betekent dat we als regio in 2023 circa 1.900 vergunninghouders 
moeten opnemen. Omdat ook het aantal ontheemden uit Oekraïne blijft stijgen 
betekent dit dat we nog circa 650 extra moeten realiseren. De crisissituatie in de 
opvang en de deze oplopende aantallen onderstrepen de urgentie om zo snel mogelijk 
te komen tot structurele oplossingen, ook in onze regio.

Regionaal plan
De Provinciale RegieTafel (PRT) heeft in het kader van bestuurlijk toezicht de taak om 
de voortgang van de opvang te monitoren en daar waar nodig met aanvullende 
aanwijzingen te komen. Onlangs heeft de Commissaris van de Koning in een drietal 
regionale bijeenkomsten de opgaven van asielopvang en de verantwoordelijkheid van 
onze gemeenten hierin besproken met burgemeesters, portefeuillehouders wonen en 
gemeentesecretarissen.
In dit overleg met de CdK hebben de gemeenten in onze regio kennis genomen van de 
taakstellingen die voor ons gaan gelden en aangegeven hun verantwoordelijkheid 
daarin te willen nemen. Daarbij het belang onderstreept van het op korte termijn 
informeren van onze gemeenteraden over de nieuwe wettelijke taak die op ons
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Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regeler
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afkomt. We hebben de intentie uitgesproken tot een gezamenlijk gedragen Regionaal 
opvangplan te komen waarin we kenbaar maken hoe we de taakstelling kunnen 
realiseren en welke randvoorwaarden daarvoor ingevuld moeten worden. Het gaat 
daarbij ook om aspecten van inburgering en arbeidsdeelname. Op deze wijze 
behouden we als gemeenten in onze regio gezamenlijk de regie. We streven ernaar 
een dergelijk regioplan voor 1 april volgend jaar te presenteren.

Vervolg
De opdracht aan gemeenten en het feit dat er in het voorjaar van 2023 er een plan 
dient te zijn, betekent dat dit vraagstuk een hoge prioriteit heeft. Een goede en tijdige 
afstemming met u als gemeenteraad is hierbij een belangrijk onderwerp. Wij zullen zo 
snel mogelijk dit onderwerp agenderen om met u in gesprek te komen over de 
invulling de regionale taakstelling en onze lokale bijdrage daarin.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Marcel Delhez 
burgemeester
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