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ONDERWERP 

Uitvoeringsagenda Flexibilisering asielketen en Zeeuwse plan van aanpak 

Geachte raadsleden, 

In juni 2020 schreef de Minister van BZK alle CdK’s en burgemeesters aan over de in de 
landelijke Regietafel interbestuurlijk overeengekomen Uitvoeringsagenda Flexibilisering 
Asielopvang (bijgevoegd, verseon kenmerk 1279785). Na overleg met de Zeeuwse regietafel 
is vervolgens door de CdK bij brief van 16 juli 2020 aan de colleges verzocht om medewerking 
en het vormen van een regionaal verband waarin een antwoord wordt geformuleerd op de 
vraag van het Rijk (bijgevoegd, verseon kenmerk 1279788). 

In OZO verband is hierover een themabijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle gemeenten 
bestuurlijk waren uitgenodigd om dit antwoord in eerste instantie te formuleren. Het 
hoofdresultaat van die bijeenkomst is dat er een compleet draagvlak aanwezig was om 
gezamenlijk een aanbod te formuleren. Een Zeeuws brede werkgroep heeft hiervoor het plan 
van aanpak “Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland” opgesteld. Dit is na behandeling door 
het OZO en de regionale regietafel ter besluitvorming aan de 13 gemeenten aangeboden. 

Met deze informatiebrief informeren wij uw gemeenteraad dat het college op 2 februari 2021 
heeft ingestemd met het plan van aanpak “Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland”. 

Het doel van het plan van aanpak (bijgevoegd, verseon kenmerk 1279790) is om te komen tot 
een Zeeuws breed commitment voor het gezamenlijk oppakken van de opgaven die 
voortvloeien uit het dossier Asielopvang, onder de noemer “Kansrijke statushouder wordt 
Zeeuwse inwoner, van opvang tot aan werk” 

Het dossier Asielopvang kent vele opgaven voor gemeenten, variërend van nieuwe locaties 
voor tijdelijke en permanente opvanglocaties en taakstellingen tot schoolvervoer. Maar bij 
een goede organisatie en begeleiding van statushouders naar hun nieuwe woonplaatsen 
biedt het dossier ook zeker kansen. Kansen voor de arbeidsmarkt, kansen voor nieuwe 
woonconcepten, kansen om op een goede wijze invulling te geven aan de maatschappelijke 
plichten die we hebben, zoals uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering. 
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Om in Zeeland de opgaven het hoofd te kunnen bieden en kansen optimaal te kunnen 
benutten, dienen de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk op te trekken op dit dossier. Om 
hiertoe te komen is het plan van aanpak “Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland” 
opgesteld. Hiermee staan we samen voor een Zeeuws brede aanpak voor de gesignaleerde 
opgaven en kansen. Vanuit het uitgangspunt dat elke gemeente bijdraagt aan dit dossier, 
passend bij haar mogelijkheden. 
Met als doel een voortvarende match van de kansrijke statushouder aan woning en werk in 
Zeeland, streven we naar regie op Zeeuwse schaal met flexibele concepten en maatwerk als 
middelen, ook vanuit het Rijk. Zo combineren we de opgaven en creëren we kansen voor de 
statushouder, de gemeenten en de samenleving. 

Met het plan van aanpak wordt een proces vormgegeven waarin elke Zeeuwse gemeente 
zijn bijdrage kan doen op dit dossier, variërend van het aanbieden van opvanglocaties 
(tijdelijk of duurzaam), het versneld invullen van de taakstelling statushouders of een 
alternatieve bijdrage aan het realiseren van de opgave. Vanuit het OZO verband wordt de 
samenhang in de invulling van de Zeeuwse opgave bewaakt. 

Vervolgproces 
Na instemming op het plan van aanpak gaan de gemeenten in de volgende fase aan de slag 
met het concreet invullen van het Zeeuwse aanbod. Hierop dient uiterlijk 30 april 2021 
antwoord te zijn gegeven. Afhankelijk van de keuze die hierbij door de gemeente Vlissingen 
wordt gemaakt, is de betrokkenheid van de gemeenteraad van besluitvormende of 
informerende aard. 

Wij kunnen ons voorstellen dat de Uitvoeringsagenda Flexibilisering asielketen en het 
Zeeuwse plan van aanpak om hier invulling aan te geven nog vragen bij u oproept. Om die 
reden worden er per regio (digitaal) bijeenkomsten gehouden om de verschillende 
gemeenteraden en bestuurders nader te informeren. 

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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