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Asielketen en crisisnoodopvang

Algemene toelichting
In het kader van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is het doel om de samenwerking
tussen rijk, provincie en gemeenten te versterken om de opvangcapaciteit van asielzoekers
flexibeler mee te laten bewegen met veranderingen in de instroom en de overgang van
asielopvang naar huisvesting en integratie of terugkeer te verbeteren.
Om de afspraken uit de Uitvoeringsagenda te realiseren, stelt iedere Provinciale Regietafel een
provinciaal plan op. Dit plan is op 22 april jl. door de Commissaris van de Koning aangeboden aan
de Veiligheidsregio en als bijlage toegevoegd. Hierin schetst de provincie een gewenst eindbeeld
voor de provincie gebaseerd op de korte en middellange termijn opgave.
Tussen de afdeling Bevolkingszorg en de provincie is contact geweest over de rol van de
Veiligheidsregio en de coördinerend gemeentesecretaris (CGS). Insteek is dat de Veiligheidsregio
pas een rol krijgt indien alle andere opties zijn uitgeput. Pas als er sprake is van crisisopvang dan
komt de VR in beeld. Zo wordt dit ook beschreven in het provinciaal plan. De provincie geeft aan
dat zij dit plan hebben geschreven om crisisnoodopvang te voorkomen door te werken aan een
flexibele Asielketen. Crisisnoodopvang is voor hun ook echt het laatste redmiddel en zeer
onwenselijk.
De CGS heeft een rol in de Provinciale regietafel opvang (pagina 5 van het provinciaal plan)
waarbij ook specifiek gesproken wordt over crisis noodopvang en Corona noodopvang.
Er is namelijk een mogelijkheid dat er (crisis)noodopvang nodig is vanwege COVID besmettingen
(quarantaine of isolatie). Er komt een nieuwe noodwet voor de Asielketen waardoor iedereen bij
aankomst preventief in quarantaine moet.
Uitwerking van crisisnoodopvang
We gaan de praktische uitwerking van crisisnoodopvang in een crisisstructuur voorbereiden, zodat
deze beschikbaar is op het moment dat crisisnoodopvang daadwerkelijk aan de orde is. De vragen
die binnen de VR nog wel uitgewerkt moeten worden zijn: als dit voorkomt ga je dan in een
corona-achtige structuur werken ter afstemming, coördinatie en ondersteuning of echt in GRIP?
En hoe zet je dan in vanuit Bevolkingszorg?
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Procesgang
Processtap

Datum

Regiegroep

11-05-‘21

Veiligheidsdirectie

27-05-‘21

Dagelijks bestuur

09-06-‘21

Algemeen bestuur

30-06-‘21

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld;
1. kennis te nemen van het provinciaal plan Provincie Noord-Brabant, Uitvoeringsagenda
Flexibilisering Asielketen.

Akkoord
Secretaris:

Ja

Nee

drs. M.J.H. van Schaijk

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1. Provinciaal plan Provincie Noord-Brabant, Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen
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