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ONDERWERP

Crisisnoodopvang asielzoekers
Geachte raad,
De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers in Nederland helaas nog
verder onder druk komen te staan. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30
juni 2022 via de voorzitters van de veiligheidsregio’s (Het Veiligheidsberaad) verzocht tijdelijk
op te schalen voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. Dit geldt voor de periode van 1 juli
tot 1 oktober 2022. Concreet betekent dit voor Zeeland het realiseren van 225 plaatsen voor
crisisnoodopvang. Dit is een ander soort opvang dan de noodopvang die al in de voormalige
Marinekazerne gerealiseerd is. Crisisnoodopvang is normaliter voor maximaal 2 weken en hier
zijn minder voorzieningen van toepassing.
Regionaal is gekeken naar een grote opvanglocatie. Binnen Zeeland is geen locatie voor 225
mensen beschikbaar. Daarom zijn de 225 plaatsen verdeeld over de 3 subregio’s. In de regio
Walcheren dienen 75 plaatsen gerealiseerd te worden.
Op 15 juli 2022 is bestuurlijk overleg geweest met de gemeenten Middelburg en Veere over
een locatie die op korte termijn ingezet kan worden.
De gemeente Vlissingen biedt sinds maart 2022 noodopvang aan in de voormalige
Marinekazerne voor geregistreerde asielzoekers. Deze noodopvang is per 1 juli 2022 verlengd
tot 31 december 2022. Tot 1 juli werden hier 350 asielzoekers opgevangen. In mei werden in
de voormalige Marinekazerne nog 140 extra slaapplekken gecreëerd voor Oekraïense
vluchtelingen, naast de noodopvang Oekraïne aan de Westerbaan. Het COA heeft de 140
opvangplekken woonklaar gemaakt op voorwaarde dat de plekken geleidelijk beschikbaar
zouden komen voor asielzoekers als we geen gebruik zouden maken van de opvangplekken
voor Oekraïense vluchtelingen. Omdat dit laatste het geval was, is per 1 juli 2022 het aantal
van 350 met 70 plekken verhoogd naar 420 plekken voor asielzoekers. De overige 70 plekken
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die gereserveerd stonden voor de Oekraïense vluchtelingen zouden per 1 augustus 2022 ook
beschikbaar komen voor de noodopvang van asielzoekers.
Gezien de spoedopdracht vanuit het Rijk, de doelgroep die al opvangen wordt in de
voormalige Marinekazerne en de nog 70 beschikbare bedden die gereserveerd zijn voor
Oekraïense vluchtelingen is in overleg met het COA besloten om deze plekken in te zetten
voor de crisisnoodopvang van asielzoekers.
De gemeenten Middelburg en Veere dragen bij door middel van personele inzet. Daarnaast is
met het COA overeengekomen dat de asielzoekers die opgevangen worden in het kader van
de crisisnoodopvang gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen voor de
noodopvang, zoals de zorgdienstverlenging, horeca en beveiliging. Om gebruik te kunnen
maken van deze voorzieningen dienen de asielzoekers wel geregistreerd te zijn. Daarom is in
overleg met de VRZ en het COA afgesproken dat de asielzoekers die via de Landelijke
Coördinatie Vluchtelingen Spreiding binnenkomen geregistreerd moeten zijn en bestaan uit
volwassenen. Zo kan ook deze doelgroep, naast de doelgroep op de noodopvang, goed
opgevangen worden. De verwachting is dat we de eerste asielzoekers op de crisisnoodopvang
eind volgende week of in de week van 29 augustus 2022 ontvangen.
Door crisisnoodopvang in de voormalige Marinekazerne tot 1 oktober 2022 te realiseren
voldoen we als subregio Walcheren aan het verzoek van het Rijk. Het COA maakt het mogelijk
om gebruik te maken van de voorzieningen op de locatie. Zij spelen normaal gesproken geen
rol in de crisisnoodopvang maar omdat zij reeds in de Marinekazerne de noodopvang
huisvesten, hebben wij het nu zo kunnen regelen dat de crisisnoodopvang ook in de
Marinekazerne gehuisvest kan worden.
Het college vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de communicatie over dit besluit
en om de juiste betrokkenen op het juiste moment te informeren. De omliggende bedrijven zijn
ook geïnformeerd.
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