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Geachte voorzitter en leden van Provinciale Staten,
De opvang van asielzoekers is een erg actueel thema. Zowel ten aanzien van huisvesting van
statushouders als ten aanzien van de opvang van asielzoekers speelt er momenteel veel.
Wij informeren u hierbij graag over de laatste ontwikkelingen.
Iedere gemeente heeft de wettelijke taak om een aantal statushouders in de gemeente te huisvesten.
Ieder half jaar bepaalt het rijk wat de taakstelling is voor de gemeenten. De provincie heeft de
wettelijke taak om toezicht te houden op de uitvoering hiervan door de gemeenten. In verband met de
grote druk op de asielzoekerscentra in Nederland en met name de druk op de centrale opvanglocatie
in Ter Apel, is doorstroming vanuit deze centra naar reguliere huisvesting van extra groot belang. Alle
Zeeuwse gemeenten hebben daarom toegezegd hun uiterste best te doen om de taakstelling voor dit
jaar te halen. Dit is, zeker in de huidige gespannen woningmarkt, een hele opgave. Hoewel niet alle
gemeenten hun opgave voor de tweede helft van dit jaar al hebben gehaald, hebben we, doordat
andere gemeenten vóórlopen op de taakstelling, wel inmiddels de gezamenlijke Zeeuwse opgave van
246 te huisvesten statushouders gehaald. Dit betekent dat iedere statushouder die nog dit jaar in
Zeeland wordt gehuisvest in mindering kan worden gebracht van de achterstanden die gemeenten nog
hebben in de huisvesting van statushouders. Voor de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten bedraagt die
achterstand 118 statushouders. Zeeuwse gemeenten hebben voor 75 statushouders concreet
woningaanbod. Wanneer deze woningen nog voor 1 januari van dit jaar worden betrokken, loopt
Zeeland dit jaar dus al ruim 60% in op de achterstanden die er zijn. In een bestuurlijke brief van
16 november jl. aan onder andere alle colleges van GS en B&W is aan gemeenten gevraagd minimaal
de opgave voor de tweede helft van 2021 te voldoen en ruim 25% van de achterstanden in te lopen.
Zeeland lijkt aan dit dringende verzoek ruimschoots te voldoen.
De bewindspersonen hebben in een brief van 24 augustus 2021 gericht aan alle colleges van
Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten en aan de commissarissen van de Koning,
gewag gemaakt van het feit dat de maximale capaciteit van de opvangcentra weldra zou worden
bereikt. Om crisisnoodopvang te voorkomen is de dringende oproep gedaan om extra opvangplaatsen
te realiseren en te exploiteren.
In oktober is er opnieuw aan de regio’s gevraagd extra opvangcapaciteit te realiseren. Op beide
verzoeken hebben de Zeeuwse gemeenten constructief gereageerd. Op basis van de aangedragen
mogelijkheden zijn er inmiddels op twee locaties, in Goes en Middelburg, tijdelijke opvangplaatsen
gerealiseerd. De capaciteit in Middelburg wordt nog uitgebreid en inmiddels is ook in Vlissingen het
besluit genomen om noodopvang te realiseren.

De overal in het land gedane inspanningen zijn echter niet genoeg gebleken. In de eerder genoemde
brief van 16 november jl. hebben de betrokken bewindspersonen alle colleges van GS en B&W
opnieuw opgeroepen om meer asielzoekers op te vangen. Voor Zeeland betekent dit een extra opgave
van vijfenveertig op te vangen asielzoekers. Daarnaast is aan iedere provincie gevraagd om één
opvanglocatie te realiseren voor bijzondere doelgroepen. In totaal gaat het om tien opvanglocaties
voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers en twee locaties met 50 sobere opvangplaatsen (voor
uitgeprocedeerde asielzoekers of voor asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfstatus). De
provinciale regietafel voor asielzaken is inmiddels bij elkaar geweest en samen wordt bekeken hoe we
ook aan deze dringende oproep gevolg kunnen geven.
Naast dit alles heeft de commissaris van de Koning in zijn hoedanigheid als rijksheer de Zeeuwse
gemeenten verzocht een bijdrage te leveren aan de toekomstige duurzame opvang van asielzoekers in
Zeeland. De gemeenten hebben hiertoe een plan van aanpak gemaakt, dat na besluitvorming in de
gemeentelijke colleges via het Overleg Zeeuwse Overheden op 15 oktober jl. door de voorzitter van
het themaoverleg Wonen en voorzieningen, is toegestuurd aan de commissaris van de Koning. In het
plan van aanpak staat dat er in Goes, Terneuzen en Middelburg duurzame regionale opvangcentra
worden gerealiseerd. Andere gemeenten dragen bij aan de opgave middels een regiodeal waarin
afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het overnemen van elkaars statushouders en het
realiseren van tijdelijke woonruimten, zogenaamde flexibele huisvesting. De concretisering van dit plan
van aanpak gaat de komende maanden haar beslag krijgen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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