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 Punt  Omschrijving  Besluit  
1  Opening  Aanwezig zijn: burgemeesters Verkleij, Heeremans en 

Schneiders, wethouders Beentjes, Erol, Ates, Horn, Challik, 

Baerveldt, van Haeften en Kruijswijk. Ambtelijke 

ondersteuning door van Noort.  
2  Uitbreiding 

samenstelling  

De gemeenten uit de IJmond zijn aangesloten bij de 

regionale aanpak. De coördinatie van zowel het aanbod van 

crisisnoodopvanglocaties als het aanbod van noodopvang en 

reguliere opvang (AZC’s) zal daarmee op het niveau van de 

veiligheidsregio plaatsvinden.  
3  Coördinatie 

crisisnoodopvang  

Coördinatie vanuit crisisbeheersingsorganisatie indien 

crisisnoodopvang aan de orde is in de regio. De locatie in 

Vijfhuizen is aangeboden voor noodopvang en daarmee niet 

meer beschikbaar voor crisisnoodopvang. Afgesproken 

wordt een overzicht op te vragen van alle locaties die in de 

crisisbeheersingsorganisatie voor crisisopvang zijn 

opgenomen in de plannen en daaruit een selectie te maken 

voor het aanbod aan het COA.  
4  Landelijke 

ontwikkelingen  

Het kabinet heeft besloten tot aanpassingen in de 

asielzoekersopvang. Met het vervallen van de 

voorrangsregeling voor statushouders wordt het benutten van 

de beschikbare locaties voor het realiseren van (tijdelijke) 

woonvoorzieningen des te belangrijker. Hoe de doorstroming 

van uit die voorzieningen naar reguliere woningen in de 

praktijk vorm moet krijgen is nog onduidelijk. De 

voorbereidingen die in de regio tot nu toe zijn gedaan zijn 

ook in de nieuwe setting nuttig.  
5  Notitie aanbod aan COA  Uit de locatielijst is een voorstel aan het COA gedestilleerd 

van circa 950 opvangplaatsen noodopvang. Met de 

uitbreiding van het overleg met de IJmondgemeenten is het 

aanbod een beetje mager geworden. De IJmondgemeenten 

zien vooralsnog geen kans locaties voor noodopvang van 

tenminste 300 personen ter beschikking te stellen. 

Afgesproken wordt dat de IJmondgemeenten eenzelfde 

exercitie doen ten aanzien van leegstaande gebouwen en 

braakliggende terreinen als de andere gemeenten en dat het 

resultaat daarvan in de lijst wordt opgenomen voor de 

volgende vergadering. De vestiging van een AZC op een 

locatie in de IJmond wordt door de aanwezigen als een zeer 

goede mogelijkheid gezien om het aanbod te verbeteren. De 

gemeenteraad van Heemskerk heeft bij motie aangegeven de 

oude AZC-locatie hiervoor geschikt te achten.  
De beschikbare kleinere locaties kunnen worden ingezet om 

statushouders versneld te plaatsen. Aangezien binnen de 

regio locaties met verschillende mogelijkheden beschikbaar 

zijn kan een regionale aanpak grote voordelen hebben. De 

ambitie is om allereerst de circa 600 reeds aan de gemeenten 



toegewezen statushouders op te vangen en daarmee de 

opvangcapaciteit van het COA te ontlasten. Daarvoor zijn 

mogelijk grotere “wachtkamer” locaties nodig. De 

aanwezigen zijn voorstander van een model van regionale 

coördinatie en uitwisseling van taakstellingen en personen 

waarbij richting het COA de regio als ware het één gemeente 

optreedt en onderling verrekent. Hoe dit kan gebeuren moet 

nog nader worden uitgewerkt. Het gebruik van 

arrangementen met de GZZA-regeling is een te onderzoeken 

optie.  
Ten aanzien van de actuele stand van zaken met betrekking 

tot de plaatsing van statushouders leveren alle gemeenten de 

cijfers aan bij van Noort zodat daarover in de volgende 

vergadering gerapporteerd kan worden.   

6  Locatieoverleg COA  De ingedikte lijst is overlegd aan het COA. Van het COA is 

daarop nog geen reactie ontvangen. Ook is nog niet bekend 

welke locaties het COA zelf al heeft geïnventariseerd.  
7  Communicatie  De gemeente Haarlemmermeer heeft de communicatie over 

haar locatie voor noodopvang al gestart. Ook over de beide 

Haarlemse locaties kan de communicatie nu worden 

vormgegeven. Voor de overige aspecten van de aanpak stelt 

de voorzitter voor aan de hand van een A4 met 

procesinformatie en uitgangspunten in de verschillende 

colleges en gemeenteraden de politieke discussie te voeren. 

Vervolgens kan afhankelijk van de lokale situatie voor 

ieder gebouw of terrein de raadpleging en 

informatieverstrekking van de bevolking worden 

georganiseerd.  
8  Volgende afspraak  De volgende afspraak is op woensdag 4 november om 9.00 

uur in het gemeentehuis van Bloemendaal.  
 


