
      

Bundel - Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 3 juni 2022

 

 

 

 

A Algemeen
A.1 Opening en mededelingen
A.2 Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 1 april 2022

Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.

Besluitenlijst_Bestuurscommissie_Veiligheid__reguliere_vergadering._1_april_2022 (1).docx

A.3 Ingekomen stukken:
B Ter kennisneming/hamerstukken
C Ter besluitvorming
C.1 Crisisnoodopvang Asielzoekers

Voorstel:
Kennisnemen van de ingekomen brieven Crisisnoodopvang (zie bijlagen).
Instemmen met de door de RCDV voorgestelde lijnen (zie bijlage Notitie Invulling crisisnoodopvang).
De Algemeen Directeur VRLN opdracht te geven de uitvoering voor onze regio ter hand te nemen..

Deknotitie crisisnoodopvang.docx

Ministerie Justitie en Veiligheid  brief crisisnoodopvang.pdf

RCDV notitie invulling crisisnoodopvang asielzoekers.pdf

Beeld Bestuurlijk Overleg Oekraine.pptx

Lange en korte termijn oplossingen asielproblematiek.pdf

Besluitenlijst_Bestuurlijk_Overleg_Oekraïne_25_mei_2022.docx

D Ter bespreking
D.1 Grensoverschrijdende samenwerking, presentatie door mw. M. Holthuijsen

Voorstel:
Kennisnemen van het voornemen tot een subsidieaanvraag in het INTERREG VI-A Deutschland-
Niederlande Programm.
Deze aanvraag heeft de werktitel EUNIC gekregen: EUregional Network International Crisismanagement.

BC deknotitie INTERREG VI-A.docx

D.2 Update forensische geneeskunde
D.3 Actualiteit Informatie Veiligheid, presentatie door mw. M. Meijer of dhr. A de Bruin
E Rondvraag en sluiting



A.2 Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 1 april 2022
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Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Besluitenlijst Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering.
Datum 01-04-2022
Tijd 10:30 - 12:00
Locatie Video-conferentie
Voorzitter A. Scholten
Toelichting Voorafgaande aan deze vergadering staat de extra vergadering van het 

Algemeen Bestuur gepland.

A Algemeen

A.1 Opening en mededelingen
Bericht van verhindering: H. Theunissen, D. Schmallschläger.
Mededeling J. Rooijmans:
De forensische zorg van onze GGD’en staat onder zeer grote druk. We 
treffen operationele noodgrepen, maar de basis van het probleem is en 
blijft een tekort aan artsen. En dat is niet op korte termijn op te lossen. 
Daarmee kunnen we de 24 uurs dienst van de forensisch artsen niet meer 
garanderen. Wij achten het niet verantwoord meer om nog meer te 
vragen van onze artsen. Door dit besluit laten we de druk niet nog verder 
oplopen. In de tussentijd blijven we werken aan oplossingen”.

De continuïteit van de Forensisch geneeskundige zorg staat al langere 
tijd onder druk. Dit wordt ook landelijk onderkend door zowel de 
uitvoerende organisaties als de GGD-en, als ook onze partners daarin als 
politie, huisartsen en NFI. Niet in de laatste plaats geeft de Inspectie voor 
Gezondheid & Jeugd hierover in november 2021 aan dat op korte termijn 
stappen nodig zijn. Geruime tijd hebben beide Limburgse GGD-en 
getracht deze problemen en kwetsbaarheden het hoofd te bieden door te 
zoeken naar alternatieven, met name voor Forensisch Medische Expertise 
(FME) en Medische Arrestanten Zorg (MAZ). Daartoe is taakdifferentiatie 
toegepast en zijn (ambulance) verpleegkundigen ingezet ter 
ondersteuning van de artsen ten behoeve van het uitvoeren van 
bloedproeven en (mogelijk ook) MAZ.
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Voor het uitvoeren van lijkschouwen zijn geen alternatieven, dit is 
namelijk toebedeeld aan de gemeentelijk lijkschouwer (FG arts). Het 
(landelijk) opleiden van nieuwe artsen heeft onvoldoende capaciteit 
opgeleverd, ook het samenwerken van onze twee GGD-en binnen één 
politieregio lost het probleem niet op.
In de regio Limburg-Noord heb zijn vorige week reeds de ketenpartners 
geïnformeerd over de mogelijke gevolgen voor de continuïteit van onze 
dienstverlening op dit gebied en is verkend in hoeverre de inzet van 
huisartsen op dit dossier een oplossing biedt. Door de huisartsen in 
Limburg-Noord is daarop aangegeven dat zij daarin geen rol van 
betekenis kunnen spelen.
In de gehele regio Limburg ervaren we de afgelopen weken de gevolgen 
van het grote tekort aan forensisch artsen. Met veel inzet vanuit de 
forensisch artsen en kunst- en vliegwerk op de achtergrond lukt het tot 
nu toe om de dienstverlening overeind te houden. Echter, ondanks de 
inzet vanuit het gehele team, zijn we nu op het punt beland waarop de 
reguliere dienstverlening niet meer gegarandeerd kan worden. Vanuit 
onze werkgeversrol stellen we het welzijn van onze mensen boven de 
continuïteit van onze dienstverlening. Het lukt niet meer om in Limburg 
permanent twee forensisch artsen beschikbaar te hebben. Al eerder 
hebben we aangegeven dat we in voorkomende gevallen een zeer scherpe 
triage uitvoeren en een groot deel van de zorg mogelijk uit zullen stellen. 
Deze consequentie accepteren we. Daarom ook dat we onze belangrijkste 
partners zoals de Hoofdinspecteur IGJ, Politie en Hoofdofficier van Justitie 
informeren over dit besluit. Ook onze artsen nemen we mee in dit besluit.

Mededeling A. Scholten/J. Rooijmans:
Vanuit het kabinet is via het Veiligheidsberaad de opdracht gegeven voor 
het creëren van 100 extra opvangplekken voor asielzoekers vóór het eind 
van deze week. Dit ter ontlasting van het landelijke aanmeldcentrum in 
Ter Apel.

Dit lijkt niet haalbaar, temeer de regio nog niet voldoet aan de opdracht 
voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne (1000 + 1000). De lijn 
die vanuit de VRLN wordt voorgesteld is om in te zetten op het 
doorplaatsen van statushouders om zo ruimte te creëren voor de opvang 
van extra asielzoekers. Dit wordt besproken in een overleg met het COA. 
Terugkoppeling volgt in het wekelijkse Bestuurlijk Overleg Oekraïne.
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Door L. Kompanier wordt aangegeven dat vanuit de Landelijke regietafel 
het signaal is afgegeven dat de beschikbare cijfers over de opvang van 
asielzoekers en statushouders niet altijd juist zijn. In reactie op de 
voorgestelde lijn door de VRLN wordt aangegeven dat er reeds een 
taakstelling ligt voor de gemeenten voor het huisvesten van 
statushouders.
Gemeenten worden opgeroepen voor het creëren van opvangplekken voor 
vluchtelingen en asielzoekers en het voldoen aan de taakstelling van het 
huisvesten van statushouders.
Door R. Vlecken wordt gewezen op de bestaande sentimenten rondom 
het huisvesten van asielzoekers.

A.2.a Besluitenlijst reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 11 februari 2022
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
Besluit:
Conform voorstel vastgesteld.

A.2.b Besluitenlijst werkvergadering BC Veiligheid d.d. 11 februari 2022
Voorstel:
Besluitenlijst vaststellen.
Besluit:
Conform voorstel vastgesteld.

A.3 Ingekomen stukken:

A.3.a Brief gemeente Weert inzake bestuurlijke samenwerking Zorg en 
Veiligheid regio Noord- en Midden Limburg
Brief wordt kort toegelicht door R. Vlecken.
Toelichting:
De brief is ook kort besproken in de bestuurscommissie GGD en daar 
toegelicht door R. Bouten. In de verbinding tissen Zorg en Veiligheid is 
regionaal nog de nodige winst te behalen. Zonder dat dit leidt tot nieuwe 
aanvullende overlegvormen en - gremia.
Het voorstel wordt gedaan om de bestuurlijke samenwerking Zorg en 
Veiligheid een plek te geven op de bestuursconferentie 2022. De 
suggestie wordt gedaan om hiervoor de VNG uit te nodigen.

B Ter kennisneming/hamerstukken
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C Ter besluitvorming

D Ter bespreking

D.1 Concept Jaarverantwoording 2021
Voorstel:
Het DB positief adviseren over de concept jaarverantwoording 2021.
Besluit:
Conform voorstel besloten.
Toelichting:
Korte mondelinge toelichting door R. Palmen.

D.2 Concept Ontwerpbegroting 2023
Voorstel:
1. Het Dagelijks Bestuur adviseren de concept Ontwerpbegroting 2023 
voor te leggen aan de gemeenten voor het inwinnen van de      zienswijze 
van de gemeenteraad.
2. Het Dagelijks Bestuur voorstellen de reactietermijn te bepalen op de 
weken 16 t/m 25 2022.
Besluit:
Conform voorstel besloten.
Toelichting:
Korte mondelinge toelichting door R. Palmen.

E Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid van 
3 juni 2022,

De ambtelijk secretaris, de voorzitter,



C.1 Crisisnoodopvang Asielzoekers
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Vergadering van : Bestuurscommissie Veiligheid - reguliere vergadering
Kabinet : Geef hier aan of de deknotitie vertrouwelijk is.
Vergaderdatum : 3 juni 2022
Agendapunt : C1
Auteur : Boots, Niels
Onderwerp : Crisisnoodopvang Asielzoekers
Bijlagen : 5

Aanleiding en korte samenvatting
In het Veiligheidsberaad van 23 mei jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een 
dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio’s om te helpen bij het ontlasten van het 
aanmeldcentrum in Ter Apel door middel van het realiseren van tijdelijke crisisnoodopvang. Dit 
verzoek is inmiddels schriftelijk onderstreept en bekrachtigd per brief d.d. 31 mei jl., waarin 
nadrukkelijk is gevraagd om de condities en de gemaakte afspraken rondom de crisisnoodopvang 
vast te leggen (zie Bijlage 1 Crisisnoodopvang). Door de staatssecretaris wordt een beroep op het 
Veiligheidsberaad en alle 25 Veiligheidsregio's om de komende periode in een geordend en 
voorspelbaar proces van Crisisnoodopvang (CNO) te voorzien van minimaal 150 plekken voor 2 
weken in elke regio. Dit kunnen sporthallen zijn, maar ook de door het Rijk/NOO ter beschikking 
gestelde passagiersschepen kunnen daarvoor worden ingezet. Aan de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s wordt in het overleg van het Veiligheidsberaad van 7 juni a.s. gevraagd een 
standpunt in te nemen over de crisisnoodopvang. 

Beslispunten
1. Kennisnemen van de ingekomen brieven Crisisnoodopvang (zie bijlagen).
2. Instemmen met de door de RCDV voorgestelde lijnen (zie bijlage Notitie Invulling 

crisisnoodopvang).
3. De Algemeen Directeur VRLN opdracht te geven de uitvoering voor onze regio ter hand te 

nemen.

Onderbouwing voorstel
In overleg met de Raad voor Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) wordt een 
sluitend schema gemaakt, zodat alle partijen op voorspelbare wijze weten welke inspanning wordt 
verwacht en continuïteit gewaarborgd is. In diezelfde contacten zullen ook de condities worden 
vastgelegd waaronder deze crisisnoodopvang vorm krijgt, inclusief de verzekering dat kosten op 
daartoe geëigende wijze zullen worden vergoed vanuit de Rijksoverheid.

De RCDV heeft hiertoe op 25 mei jl. overleg gevoerd met de operationeel directeur van het COA, 
dhr. Martin Timmer. Op basis daarvan wordt voorgesteld om langs een aantal lijnen uitvoering te 
geven aan het verzoek van de staatssecretaris (zie Bijlage 2 RCDV Notitie Invulling 
crisisnoodopvang).

Financiële consequenties
De condities waaronder deze crisisnoodopvang vorm krijgt, inclusief de verzekering dat kosten op 
daartoe geëigende wijze zullen worden vergoed vanuit de Rijksoverheid, worden nog vastgesteld. 
Door de RCDV is voorgesteld dat tet COA/Rijk de crisisnoodopvang financiert op basis van 
declaraties. 
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Bijlagen
1. Ingekomen brief van staatsecretaris Justitie en Veiligheid: Crisisnoodopvang
2. Ingekomen brief RCDV: Notitie Invulling crisisnoodopvang
3. Beeld Bestuurlijk Overleg Oekraïne
4. Asielopvang; In stappen weg uit de crisis van de opvang
5. Besluitenlijst_Bestuurlijk_Overleg_Oekraïne_25_mei_2022

Besluit Paraaf ambtelijk secretaris:

Akkoord met voorstel

Akkoord met voorstel met aantekening

Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting: 



1 Ministerie Justitie en Veiligheid  brief crisisnoodopvang.pdf 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Veiligheisberaad 
Voorzitter en leden van het Veiligheidsberaad 
T.a.v. de heer Bruls 
Postbus 7010 
6901 HA ARNHEM 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www. rijksoverheid.ni/jenv  

Datum 	31 mei 2022 
Onderwerp Crisisnoodopvang 

Zeer geachte heer Bruls en leden van het Veiligheidsberaad, 

Zoals in verscheidene overleggen met het Veiligheidsberaad besproken, ook 
recentelijk deze week (maandag 23 mei 2022), verkeert de opvang van 
asielzoekers uit overige landen in een crisissituatie. 
Daaraan wordt zowel voor de korte als langere termijn hard gewerkt, zodat 
uiteindelijk deze zaken duurzaam worden vormgegeven, via de aanpak en 
bestuurlijke werkwijze die daarvoor geëigend is. 

Niettemin blijft -gezien de crisissituatie- op zeer korte termijn de noodzaak 
bestaan om mensen onderdak te bieden, waarbij thans elke dag bezien moet 
worden of en hoe die opvang verzekerd kan zijn. 

Tegen die achtergrond doe ik hierbij het beroep op het Veiligheidsberaad en alle 
25 Veiligheidsregio's om de komende periode in een geordend en voorspelbaar 
proces van Crisisnoodopvang (CNO) te voorzien van minimaal 150 plekken voor 2 
weken in elke regio. 
Alle inzet is erop gericht om dan naadloos aan te kunnen sluiten op grotere 
opvanglocaties en daarmee voortgezette of hernieuwde inzet van CNO te 
voorkomen, op die manier wordt ingezet op het tijdig bieden van een volgend 
onderkomen, en een mogelijkheid om CNO ook af te ronden. 

In overleg met de Raad voor Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's 
(RCDV) wordt een sluitend schema gemaakt, zodat alle partijen op voorspelbare 
wijze weten welke inspanning wordt verwacht en continuïteit gewaarborgd is. 
Daarbij zal nadrukkelijk ook gekeken worden naar de precieze timing en inzet van 
de verscheidene regio's ook in functie van de ontwikkelingen van de instroom; 
bovendien zal na enkele weken een evaluatiemoment worden ingebouwd, zodat 
afschaling kan plaatsvinden als mogelijk of opschaling indien noodzakelijk. 

In diezelfde contacten zullen ook de condities worden vastgelegd waaronder deze 
crisisnoodopvang vorm krijgt, inclusief de verzekering dat kosten op daartoe 
geëigende wijze zullen worden vergoed vanuit de Rijksoverheid. Deze brief 
alsmede uw antwoord kunnen dienen om die afspraken en samenwerking ook te 
verankeren. 
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Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Jus ie e 

Graag benadruk hoezeer het mij spijt dat wij, ondanks ieders grote inspanningen, 
in deze situatie verkeren. Daarom stel ik temeer op hoge prijs, de bereidheid van 
de Veiligheidsregio's, gemeenten en vele anderen om hieraan deze bijdrage te 
leveren. 
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Aan 

VB 

Van 

RCDV 

Datum 

31 mei 2022 

 

 

 

 

Invulling crisisnoodopvang asielzoekers 

 

Vertrouwelijkheid: intern 1/2 

 

In het Veiligheidsberaad van 23 mei jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

een dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio’s om te helpen bij het ontlasten van het 

aanmeldcentrum in Ter Apel door middel van het realiseren van tijdelijke crisisnoodopvang. 

Dit verzoek is inmiddels schriftelijk onderstreept en bekrachtigd per brief d.d. 31 mei jl., 

waarin nadrukkelijk is gevraagd om de condities en de gemaakte afspraken rondom de 

crisisnoodopvang vast te leggen. 

 

De RCDV heeft hiertoe op 25 mei jl. overleg gevoerd met de operationeel directeur van het 

COA, dhr. Martin Timmer, en stelt voor om langs de volgende lijnen uitvoering te geven aan 

het verzoek van de staatssecretaris: 

> De veiligheidsregio’s helpen het COA met crisisnoodopvang van asielzoekers met 

ingang van 1 juni 2022 voor een periode van maximaal 12 weken. 

> De uitvoering vindt plaats aan de hand van een door de veiligheidsregio’s opgesteld 

schema waarbij telkens vier regio’s 150 plekken aanbieden (dus een totaal van 600 

bedden) voor een periode van maximaal 14 dagen. Deze 150 plekken gelden voor 

alle veiligheidsregio’s bovenop de reeds eerder gerealiseerde plekken.  

> De 150 plekken kunnen op meerdere locaties worden gerealiseerd, waarbij de 

voorkeur uitgaat naar een en dezelfde locatie met het oog op de voorzieningen en 

bemensing.   

> De bemensing van de locatie is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen 

veiligheidsregio/gemeente en het COA. Lokaal wordt het beheer van de locatie en 

de basisverzorging (bed, bad, brood) georganiseerd. Het COA levert de 

ondersteuning van de bewoners op het gebied van procedure, medische verzorging, 

taalondersteuning/tolken en eventuele noodzakelijke persoonlijke begeleiding door 

middel van mobiele teams. 

> Voor elke veiligheidsregio die aan de beurt is, is een mobiel team van het COA 

beschikbaar. Als een regio ervoor kiest om de bedden over verschillende locaties te 

verdelen zal het mobiele team van het COA ook over die locaties rouleren en dus 

minder uren per locatie aanwezig kunnen zijn.  

> Het vervoer van en naar de locaties wordt door het COA verzorgd. 

> Het COA/Rijk garandeert het lokaal bestuur dat de bewoners na maximaal 14 dagen 

weer vertrokken zijn, zodat de locatie dus kan sluiten. Na verblijf in de 



2/2 

 

crisisnoodopvang draagt het Rijk/COA zorg voor de tijdige verplaatsing van de 

bewoners naar een volgend onderkomen. 

> De keuze om de asielzoekers eventueel op te vangen op een locatie die ook voor 

Oekraïners wordt gebruikt is aan het lokaal bestuur.  

> Het COA/Rijk financiert de crisisnoodopvang op basis van declaraties. De regeling 

hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. 

 

De RCDV verzoekt het Veiligheidsberaad om mandaat te verlenen om bovengenoemd 

voorstel verder toe te passen in samenspraak met het COA. 
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Beeld 
Bestuurlijk Overleg Oekraïne

25-05-2022
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Algemeen beeld
Dreigingen
1. Vluchtelingen (verschillende stromen, 

(crisis)noodopvang)
2. Cyber (algemeen, in bijzonder dreigingen op vitale 

belangen)
3. Continuïteit vitale infra (Gas, Electra, Telecom)
4. Zichtbare militaire verplaatsingen
5. Nucleaire aspecten (kerncentrales, inzet nucleaire 

middelen)
6. Maatschappelijke ontwikkelingen (vredesmarsen / 

demo’s, polarisatie, stijgende prijzen / dalende 
koopkracht, voorraden)

Effecten
• Hoge nood voor opvang Oekraïense vluchtelingen en 

asielzoekers/statushouders. Elke regio heeft 
(crisis)noodopvanglocaties ingericht.

• Hoge energieprijzen(gestabiliseerd op hoog niveau) 
• Toenemende zorgen over dalende koopkracht / recessie, 

beschikbaarheid producten / grondstoffen.
• Nog altijd overwegend positief sentiment t.o.v. Oekraïense 

vluchtelingen. Hoge mate van burgerparticipatie
• Toename tegengeluiden (verschillende vluchtelingenstromen 

onderling, pro-Russische groepen vs anti-Rusland sentiment, 
inzet voor Oekraïners tov inzet voor anderen in NL) 

• Relatief rustig qua meldingen i.r.t. Oekraïne bij politie Limburg

Scenario’s (hoog over, worden landelijk verzameld en uitgewerkt)
• Negatief: escalatie, op elk van de dreigingen mogelijk, beïnvloeden elkaar
• Positief: de-escalatie en terugstroom vluchtelingen; mits perspectief in Oekraïne, anders scenario 

nareizende familieleden
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Structuur & opschaling
Landelijke structuur
• Landelijke opschaling a la COVID, inclusief rol VB, IAO, RCVD, VNG, NKC etc. voor het thema vluchtelingen
• Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) ingericht: zorgen voor verbinding Rijk en Regio’s. 
• Merendeel regio’s niet opgeschaald naar GRIP, maar in lauwe teams / planningsstaven en bestuurlijke afstemmingsoverleg

Regionale structuur
• Bestuurlijk Overleg Oekraïne (BOO)
• Planningsstaf Oekraïne (brede beeld & overall coördinatie, structuur a la ROT, geen ROL maar Vz planningsstaf)
• Projectorganisatie opvang vluchtelingen (focus op opvang vluchtelingen Oekraïne)

– In BOO  Vz VR, bgm’s, portefeuillehouder Bz, directie VR, ACBZ vluchtelingen, Vz planningsstaf, Pl vuchtelingen 
– Regiegroep  inventarisatie en coördinatie gemeentelijke opvangvoorzieningen (projectleider vluchtelingen)
– Gemeentelijke TBZ’s / projectteams  uitvoering lokale opvanglocaties 
– Expertteams  uitwerken thema’s onderwijs, registratie en financiën 

• Preparatie op overige thema’s door afdeling crisisbeheersing

Provinciale afstemming & ondersteuning, m.n. op communicatie en kennis asielproces
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Maatregelen & stavaza
Cyber
• Onrustig beeld in cybersecuritydomein, maar nog geen grote impact op Nederland

Continuïteit energie, telecom & ICT
• Geen acute problemen verwacht, wel lange termijn uitdagingen die landelijk en Europees wordt opgepakt
• Wel dilemma: spekken oorlogvoering Rusland versus hoge mate van afhankelijkheid
• Landelijke planvorming elektra & gas gereed, worden regionaal versneld door vertaald
• Eerste landen zijn inmiddels door Rusland van het gas afgesloten (Polen, Bulgarije, Finland)

Zichtbare militaire activiteiten
• Host Nation Support afgerond, geen geplande grootschalige militaire transporten meer

Nucleaire dreiging
• Specialistische teams monitoren continu, nucleaire veiligheid installaties niet in geding, geen extra maatregelen

Maatschappelijke ontwikkelingen, omgevingsbeeld
• OOV (Politie), relatief rustig bij eenheid Limburg wat betreft meldingen i.r.t. Oekraïne
• Nog altijd overwegend positief sentiment t.o.v. Oekraïense vluchtelingen, maar begint af te nemen (voorrang Oekraïense vluchtelingen 

op Nederlandse woningzoekers, mismatch tussen Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen). 
• Veel media-aandacht voor opgaven opvang Oekraïners en asielzoekers en (het dreigende gebrek aan) opvangcapaciteit.
• Zorgen over gevolgen van oorlog (stijgende prijzen, krimpende voorraden, koopkracht, recessie)
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Maatregelen & stavaza vluchtelingen
Oekraïense vluchtelingen
• Ca. 6,55 miljoen (+450.000) Oekraïense vluchtelingen, merendeel nog in omringende landen
• Ca. 60.000 BRP-geregistreerde Oekraïense vluchtelingen in NL (+3.000)
• Opvanglocaties door veiligheidsregio’s (landelijk):

– Beschikbare bedden: 47.000 (+ 1.500)
– Bedden bezet: 38.000 (+1.500)

• Update opgave opvang Oekraïense vluchtelingen Limburg-Noord: volgt in presentatie bevolkingszorg
• T/m 2e fase volledige compensatie kosten. 3e fase nogmaals 25.000 plekken in de VR. Ditmaal niet 1.000 per regio, maar 

een aantal wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de VR. Grootschalige opvang van ca 15.000 vluchtelingen in 
Rijksvastgoed (kantoorgebouwen, gevangenissen) landelijk niet meer in voorbereiding. NOO kan wel faciliteren in 
opvangplekken aan gemeenten (zoals Rijksvastgoed of boten). 

• Landelijk nog voldoende opvanglocaties, maar zorgen over het stagneren van nieuwe opvanglocaties. 
• Streefdatum voor landelijk 50.000 plekken op 23 mei niet gehaald. Zo’n 3.000 plekken tekort. 
• Streefdatum voor landelijk 75.000 plekken: 23 juni
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Maatregelen & stavaza vluchtelingen
Oekraïense vluchtelingen
• Vanaf 1 april art. 2c + 4 van Wvb in werking gesteld (staatsnoodrecht). Hiermee hebben burgemeesters ook wettelijk de 

taak gekregen om te voorzien in opvang van Oekraïense vluchtelingen. Staatssecretaris geeft aan dat er op dit moment 
geen noodzaak is om verder gebruik te maken van het staatsnoodrecht. 

• Communicatie
– Communicatie-organisatie ingericht, waar mogelijk in afstemming/samenwerking met VRZL en Provincie Limburg
– Primaat voor communicatie ligt lokaal, ivm aanbod locaties vanuit gemeente, regionaal coördinatie en facilitering
– Focus op pro actiever communiceren (vaste momenten)
– In de media meer aandacht voor:

• Vermenging van vluchtelingenstromen;
• Uitbuiting en mensenhandel;
• Vluchtelingen met psychische klachten. 

– Hier zijn in onze regio ook de eerste signalen voor. Hierbij ervaren we dat het lastiger te bepalen is of de vragen gaan over Oekraïners 
of asielzoekers. 
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Maatregelen & stavaza
Asielzoekers
• 21-3 Noodoproep COA in Veiligheidsberaad, groot tekort aan opvangcapaciteit asielzoekers
• In Venray opvanglocatie voor asielzoekers in realisatie (ca. 350 personen)
• Leden veiligheidsberaad op 28-3 verzoek ontvangen om:

– Per veiligheidsregio de komende week 100 asielzoekers op te vangen in noodopvanglocaties totdat in de openstaande opvangopgave 
is voorzien

– Het aantal statushouders op AZC-locaties te verminderen door hen te huisvesten in gemeentelijke hotels / accommodaties / 
tussenvoorzieningen. Afhankelijk van omvang gemeente en reeds gerealiseerde taakstelling 0-15 statushouders per gemeente.

• Opvang asielzoekers voor langere termijn: onderwerp van gesprek VRLN-Bevolkingszorg/gemeenten-Provincie-COA
• Het Veiligheidsberaad is 23-05 om de crisis rondom asielzoekers te bespreken
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Asielopvang
In stappen weg uit de crisis van de opvang



Crisis & oorzaken

Crisis:

• 100% bezetting;

• Dagelijks maatwerk

• ‘Mensen op straat’

Oorzaken:

• Instroom: relatief hoog (circa 1000 per week)

• Statushouders: asymmetrisch (13.000 op 40.000 opvang)

• Concurrerende opgaven: Oekraïne, huisvesting



Driefasen-aanpak uit de crisis...

• Lange termijn (maanden en jaren/ ‘end state’):
Stabiel asiel- en opvanglandschap cfm. coalitieakkoord

• Middellange termijn (weken en maanden):
Versnellingspakket Opvang en Uitstroom

• Korte termijn:
Samenwerken aan Crisisnoodopvang

• Flankerende stappen



Lange termijn (‘end state’)...

Asiellandschap: 

• Meer grip op migratie

• Beperken van irreguliere migratie

• bestrijden van overlast en misbruik 

• bevorderen van terugkeer bij onrechtmatig verblijf

• het verbeteren en versterken van legale migratie

De opvangsystematiek: 

• Flexibiliserings- en uitvoeringsagenda leidend; 

• Robuust en stabiel de ‘jojo-werking’ tegengaan

• Alle gemeenten en provincies betrokken bij opvang & huisvesting;

• Werken aan mogelijkheden tot kleinschaligheid;

• Dwingender instrumentarium (‘opdracht’/’aanwijzing’) als noodzakelijk



Middenlange termijn (weken maanden)...

‘Versnellingspakket’:

- Versnelling: Uitstroom statushouders

- Versnelling: Noodlocaties opvang land en maritiem (4000+)



Korte termijn (dagen weken)...

Weg uit het crisismanagement:

- ‘Crisisnoodopvang-kring’ per veiligheidsregio;

- Noodknop: acuut probleem? Ter Apel of LCVS!



Aanpak flankerende stappen...

• Steunen en Versterken COA

• Woningmarkt en aandachtsgroepen (inclusief fondsen)

• Minderjarigen

Stabiel & planbaar
(fase 3 endstate)

Versnellingspakket 
(fase 2)

‘CNO-kring’     
(fase 1)



Gevraagde besluiten

1. Kennisnemen van de driefasen-strategie en flankerende stappen

2. Kennisnemen en ondersteunen versnellingspakket-maatregelen:

• Bevorderen uitstroom statushouders;

• Minimaal vier Tijdelijke Noodopvanglocaties van 1000+ (land en maritiem)

3. Instemmen met maatregelen voor de onmiddellijke crisis-aanpak: 

• ‘Crisisnoodopvangkring’ per veiligheidsregio;

• ‘Noodknop’ voor acute situaties via Ter Apel of LCVS.

4. Monitoring: Via RCDV en Veiligheidsberaad
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Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1)

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg Oekraïne
Datum 25-05-2022
Tijd 12:00 - 13:00
Locatie Video-conferentie
Voorzitter A. Scholten

1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur.

2 Vaststellen notulen

2.a 4 mei 2022
Het verslag wordt conform voorstel vastgesteld.

2.b 19 mei 2022
 Verslag wordt conform voorstel vastgesteld.
 De opmerking van de heer Gradisen is verwerkt.

3 Beeldvorming
Mondelinge toelichting en beeldvorming door de voorzitter planningsstaf aan 
de hand van een presentatie. De presentatie (beeldvorming) is als bijlage bij dit
verslag gevoegd.
Toelichting:

In aanvulling op de beeldvorming geeft de voorzitter aan dat vanuit het 
Veiligheidsberaad het bericht is ontvangen dat de landelijke opgave aan de 
veiligheidsregio's voor het realiseren van 50.000 opvangplekken vluchtelingen 
Oekraïne is gerealiseerd. Deze plekken zijn niet evenredig over de regio's 
verdeeld.
In de media is veel aandacht voor het vermengen van de doelgroepen 
vluchtelingen Oekraïne, statushouders, asielzoekers, internationale 
medewerkers en woningzoekenden. Maar ook media-aandacht voor uitbuiting 
vluchtelingen en psychosociale problematiek bij deze doelgroep.
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4 Terugkoppeling landelijke overleggen inclusief VB
Terugkoppeling Veiligheidsberaad 23 mei 2022 door R. Vlecken 
(plaatsvervanger in dat overleg voor A. Scholten).
Toelichting:

In aanvulling op berichtgeving in de media.
Verzoek aan de regio's voor het op korte termijn creëren van 150 
opvangplekken noodopvang (additioneel) ten behoeve van de tijdelijke opvang 
van asielzoekers ter ontlasting van de overvolle Azc's.
VB heeft er bij de Staatssecretaris op aangedrongen om de burgemeesters 
meer instrumenten te geven teneinde op te kunnen treden in de 
vluchtelingencrisis.
De staatssecretaris heeft aangegeven over drie weken met een concreet plan te 
komen voor de aanpak op de langere termijn. Vraagstelling vanuit het Rijk aan 
het VB komt terug in de presentatie bijgevoegd onder agendapunt 6 van dit 
overleg.
Door de deelnemers aan het veiligheidsberaad is aangegeven dat het voor een 
goede voorbereiding en terugkoppeling van het overleg van belang is aandacht 
te hebben voor de (grote) hoeveelheid en (late) termijn van nazendingen van 
vergaderstukken.

5 Stand van zaken regionale opvang
Presentatie stand van zaken door de coördinator bevolkingszorg. Actuele stand 
van zaken van de gerealiseerde (beschikbare) opvangcapaciteit en de 
daadwerkelijk bezette opvangcapaciteit. De presentatie is als bijlage bij dit 
verslag gevoegd.
Toelichting:

Door de gemeenten in de regio Limburg-Noord worden op dit moment 1.199 
vluchtelingen Oekraïne opgevangen. Het aantal vluchtelingen Oekraïne dat 
ingeschreven is in het BRP bedraagt 1.578. Dit betekent dat 379 Vluchtelingen 
Oekraïne in onze regio door particulieren worden opgevangen.

Er is geen spraken van een afvlakking van de instroom, wel zit een rem op het 
beschikbaar komen van opvanglocaties. In vergelijking met andere regio's 
worden in onze regio minder vluchtelingen Oekraïne opgevangen door 
gemeenten. Dit betekent dat wanneer ander regio's 'overlopen', aan onze regio 
als één van de eersten gevraagd zal worden vluchtelingen in beschikbare 
plekken op te vangen.
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W. Delissen vraagt aandacht voor de grote aantallen internationale 
medewerkers die reeds in Peel en Maas gehuisvest zijn. Wordt (landelijk) 
rekening gehouden met de opgave van en de verdeling over de gemeenten van 
vluchtelingen Oekraïne? De voorzitter geeft aan dat dit voor meerdere regio's 
geldt. Elke regio heeft zijn eigen uitdagingen. Is landelijk ook al eerder 
geadresseerd in het veiligheidsberaad.

Door het NOO is de suggestie aan onze regio gedaan, om een passagiersschip 
met 180 opvangplekken op te nemen. Specifiek bedoeld voor de opvang van 
Vluchtelingen Oekraïne (dus niet voor statushouders of asielzoekers). Het NOO 
heeft geen rijksvastgoed in onze regio voor de eventuele opvang van 
vluchtelingen. Vandaar dit aanbod. Samen met de ACBz wordt binnen de regio 
naar een eventuele geschikte locatie gezocht in nauw overleg met de 
gemeenten. Verdere informatie ontbreekt nog op dit moment. Door de 
voorzitter wordt aangegeven dat verwacht wordt dat de druk vanuit het Rijk op 
de regio's en gemeenten voor het realiseren van opvangplekken zal worden 
opgevoerd.

6 Opdracht 150 asielzoekers begeleid door bijgaande presentatie
Toelichting door J. Rooijmans op de presentatie zoals bij de agendastukken 
gevoegd.
Geconcludeerd wordt dat er begrip is onder de deelnemers dat de overloop van 
Ter Apel een groot probleem is en dat de overheid hierin een humane taak 
heeft. Deelnemers zijn benieuwd naar het plan van de staatssecretaris dat in 
het volgende veiligheidsberaad wordt gepresenteerd.
Afgesproken wordt dat de VRLN/Oranje Kolom de gepresenteerde 
oplossingsrichting voor de korte termijn (noodopvang en 'noodknop-
procedure') nader wordt geoperationaliseerd in een voorstel dat besproken 
wordt in een volgend overleg.
Toelichting:

De presentatie is besproken in het veiligheidsberaad van 23 mei jl. Doel is om 
de deelnemers van dit BOO hierin mee te nemen.
Kern van de presentatie is een driefasen-aanpak  met een aantal flankerende 
stappen.
Met name voor wat betreft de opvang van asielzoekers is de nood aan de man. 
Voor de korte termijn  wordt voorgesteld om noodopvang te organiseren per 
Veiligheidsregio: vier regio's die per week, bij toerbeurt, binnen 24 uur, 150 
opvangplekken beschikbaar hebben.
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Het Veiligheidsberaad heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen het 
'rondpompen' van asielzoekers. Dit betekent dat er structurele opvang na de 
termijn van noodopvang georganiseerd moet worden, in het land of in de 
regio. Deze noodopvang is dan ook niet de structurele oplossing voor dit 
probleem.
R. Vlecken geeft aan dat door de staatssecretaris in het veiligheidsberaad is 
aangegeven dat vooralsnog geen sprake is van een zogenaamde 
aanwijsbevoegdheid voor burgemeesters. Wel worden vier scenario's 
uitgewerkt. Het initiatief hiertoe ligt bij de staatssecretaris. Aandachtspunt 
daarbij is de legitimatie waarop de uitwerking is gebaseerd.
F. Schatorjé brengt nogmaals onder de aandacht dat het realiseren van de 
opgave Statushouders ruimte creëert voor de opvang van asielzoekers. 
Gevraagd naar de rol van de provincie hierin geeft de voorzitter aan dat deze 
minimaal is.

7 Rondvraag en sluiting

Besluit:

Ten aanzien van de frequentie van dit overleg wordt afgesproken dat het 
overleg vooralsnog wekelijks geagendeerd wordt. Daarbij wordt in overleg met 
de voorzitter steeds beoordeeld in hoeverre het overleg doorgang dient te 
vinden.

Toelichting:

De voorzitter sluit het overleg om 12.43 uur.
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grensoverschrijdende samenwerking in crisisbeheersing
Bijlagen : -

Aanleiding en korte samenvatting
De huidige samenwerking tussen de grensregio's Limburg en Gelderland met de 
aangrenzende Kreisen in NRW heeft met het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten 
(2018) een bestuurlijke ‘go’ gekregen. Dit leidt echter niet automatisch tot een effectieve en 
duurzame uitvoering van de afspraken. Het is een voortdurende uitdaging en zoektocht 
om, met inachtneming van geïdentificeerde verschillen, oplossingsgerichte bruggen te 
slaan. De samenwerking leunt sterk op persoonlijke contacten en beschikbare capaciteiten 
van organisaties die als gevolg van recente (en ‘ongoing’) crises al geruime tijd ingeperkt 
zijn. In het algemeen zijn personele wisselingen bij de betrokken partners niet bevorderlijk 
gebleken voor de voortgang: kennis en vooral vertrouwen moeten vaak eerst weer opnieuw 
worden opgebouwd. Met het oog op consolidatie van kennis, continue uitwisseling en 
persoonsonafhankelijke samenwerking is daarom in september 2021 het N4 (Netwerk 
Nederlandse Noordrijn-Westfaalse Niet-politiegerelateerde crisisbeheersing) opgericht. 
In tegenstelling tot Zuid-Limburg kent de VRLN geen structureel samenwerkingsverband 
met centrale coördinatie zoals EMRIC. In de recente incidenten zoals de Meinwegbrand, 
de hoogwatercrisis en de Coronapandemie is eens te meer gebleken, hoe snel schakelen 
tussen crisisteams en het coördineren van met name informatiestromen gebaat zijn bij een 
dergelijk steunpunt. In afstemming met de portefeuillehouder voor grensoverschrijdende 
samenwerking in ons bestuur wordt nu een INTERREG-aanvraag voorbereid.

Beslispunten
1. Kennisnemen van het voornemen tot een subsidieaanvraag in het INTERREG VI-A 

Deutschland-Niederlande Programm. Deze aanvraag heeft de werktitel EUNIC 
gekregen: EUregional Network International Crisismanagement. 

Onderbouwing voorstel
Het uiteindelijke doel is een permanent coördinerend bureau voor de grensoverschrijdende 
samenwerking vorm te geven, ten gunste van (continuïteit in) uitvoering van de 
convenanten. VRLN heeft met alle drie de aangrenzende 3 Kreisen een gelijkluidend 
convenant afgesloten: Heinsberg (eind 2013), Viersen (febr 2018) en Kleve (nov 2017). 
Heinsberg is al in de samenwerking in het Zuiden van Limburg meegegroeid (EMRIC) en 
spreekt zich uit voor eenzelfde lijn in Limburg-Noord. Kreis Viersen heeft zich voor de 
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uitvoering van het convenant aangesloten bij de groep die dit in Kleve al doet. Gezamenlijk 
huren deze 6 partijen sinds medio 2018 ondersteuning in van Sven Robertz, Robertz-
Consulting. Enerzijds omdat daarmee op neutrale wijze smeerolie in de samenwerkings-
motor wordt gebracht, anderzijds omdat het alle zes de partners ontbreekt aan 
mogelijkheden om adequaat de algehele coördinatie vorm te geven. In maart  2021 bracht 
deze uitvoeringsgroep een eerste Statusbericht uit, dat ook met uw MT, portefeuillehouder 
GROS en voorzitter VRLN is gedeeld. Ondanks alle inspanningen en goodwill constateren 
we, dat er vooral procesmatig stappen zijn gezet, maar op concrete gezamenlijke 
producten blijft de samenwerking nog achter bij de verwachtingen. Dit is deels op conto 
van de aanhoudende Corona- en actueel de Oekraïne-crisis te schrijven, maar voor een 
belangrijk deel terug te voeren op het ontbreken van centrale regie. De onderliggende 
convenanten zijn daarmee eerder intentieverklaringen gebleken dan afspraken waar de 
schouders samen onder gezet worden. Een door alle partijen gedragen steunpunt kan 
hierin een aanjagende en regisserende rol vervullen.
Extra argument aan Limburgse zijde is bovendien, dat we al jaren één meldkamer kennen, 
die voor het zuidelijke deel van de provincie wél afspraken met het buitenland heeft, maar 
die strikt genomen bij Kreis Heinsberg ophouden. Met als risico op cruciale momenten 
verwarring en zelfs vertraging in het optreden.

Een onderzoek van het IFV, dat begin 2021 werd uitgevoerd naar aanleiding van 
Kamervragen over de internationale samenwerking bij Corona, waaraan ook onze VRLN 
heeft meegewerkt heeft uitgewezen dat grensoverschrijdende samenwerking wettelijk 
verankerd zou moeten worden. Aanbevolen wordt een hechtere samenhang te 
bewerkstelligen tussen Rijk en grensregio’s door laatstgenoemden nauwer bij ministerieel 
overleg met buurlanden te betrekken. En daar ook structureel middelen aan te koppelen. 
Daarmee onderstreepten de onderzoekers wat ook de Commissie Muller in het 
evaluatierapport Wet veiligheidsregio’s optekende. Het lijkt dan ook aannemelijk, dat een 
aangepast/nieuw wettelijk kader expliciete(r) taken zal opdragen aan de veiligheidsregio’s, 
maar dit is niet op heel korte termijn te verwachten.
In het landelijke traject Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg komt het 
internationale aspect dan ook terug in het deelproject ‘Stelsel’: de grensregio’s willen 
daarin meedenken (bijvoorbeeld via N4). 
In opmaat naar landelijke kaders wil de VRLN nú gaan bouwen aan een regionaal 
steunpunt GROS, naar voorbeeld van EMRIC.  

Personele consequenties
In overleg met projectpartners zullen personele consequenties verder worden uitgewerkt 
per werkpakket en t.z.t. in een separaat voorstel worden voorgelegd. In ieder geval is te 
rekenen met 1 Fte programmaleiding en een nader te bepalen omvang Fte voor het 
programma-secretariaat, communicatie en financiële advisering en – ondersteuning. 
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Financiële consequenties
De Euregio Rijn Maas Noord heeft aangegeven dat dit project tot 70% declarabel mag 
worden geacht. Dit percentage wordt bij evt. toekenning van subsidie pas definitief 
duidelijk. Dat betekent dat elke projectpartner tot 70% tegemoetkoming in de (personele) 
kosten kan verwachten. Als leadpartner zijn er een aantal bijzondere bepalingen, o.a. voor 
bedrijfsvoering en projectleiding, die zelfs 100% declarabele kosten inhouden- (tot een 
gemaximeerd plafond).
Het INTERREG VI-A programma Deutschland-Niederlande is 20 april digitaal voor 
geopend verklaard en vanaf medio mei kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. De 
subsidiebepalingen zijn onlangs bekend geworden en worden nog bestudeerd en met 
beoogde partners besproken.

Communicatie
Er zal een nog nader uit te werken werkpakket Communicatie worden opgenomen.

Vervolgprocedure
In afstemming met de portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking wordt in de 
Bestuurscommissie Veiligheid van 3 juni 2022 het bestuur geïnformeerd over het 
voornemen en de houtskoolschets voor een INTERREG Vi-A aanvraag. Ondertussen 
vinden (vervolg-)besprekingen plaats met beoogde/wenselijke partners om commitment 
voor een gezamenlijke aanvraag te verkrijgen. 
Bestuurlijke besluitvorming op de uiteindelijke aanvraag is voorzien in het najaar 2022. De 
beoogde indieningsdatum is 31 oktober 2022. De beoordelingsprocedure neemt 
vervolgens maximaal 18 weken in beslag. 

Bijlagen
-

Besluit Paraaf ambtelijk secretaris:

Akkoord met voorstel

Akkoord met voorstel met aantekening

Niet akkoord met voorstel met aantekening

Toelichting: 
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