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ONDERWERP

Bijdrage regiodeal asielketen

Geachte raadsleden,

In mei 2020 zijn op de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) de 
Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen en de kwantitatieve uitwerking hiervan 
vastgesteld. In iedere provincie ligt de opgave om meer opvangplekken te creëren voor de 
korte en middellange termijn. Op 6 oktober 2020 is in OZO-verband een themabijeenkomst 
georganiseerd. Daar bleek bestuurlijk draagvlak aanwezig te zijn om gezamenlijk een 
aanbod te formuleren en daarvoor een werkgroep in te stellen. Deze werkgroep heeft een 
plan van aanpak opgesteld. 

Het college is op 2 februari jl. akkoord gegaan met het plan van aanpak. In regionaal OZO-
verband is met u een Webinar gehouden en hebben er vragensessies plaatsgevonden. De 
gemeente moest nu concreet aangeven op welke manier Vlissingen zijn bijdrage kan 
leveren. Daarbij was er keus uit vier verschillende varianten om die bijdrage te leveren:
1. Het faciliteren van een tijdelijke opvanglocatie,
2. Het faciliteren van een duurzame opvanglocatie of
3. Het extra opvangen van statushouders. 
4. Leveren van een bijdrage in de regiodeal

Het College heeft gekozen voor variant 4: het ‘leveren van een bijdrage in de regiodeal’. 
Deze keus is nog niet nader ingevuld, maar zal waarschijnlijk bestaan uit het ter beschikking 
stellen van geld en/of mensen. De nadere invulling hangt af van de keuzes die de andere 
gemeenten (Walcheren) maken uit de vier varianten. Hiervoor is er onderzoek nodig over 
hoe dat moet gebeuren en zo’n onderzoek kan pas plaatsvinden als beslist is hoe de andere 
gemeente invulling geven aan de regiodeal. Er komt nog een nader voorstel over de 
invulling/uitvoering van variant 4.

De reden waarom we niet hebben gekozen voor de andere drie varianten is dat wij nu geen 
geschikte locaties hebben voor een tijdelijk of duurzaam opvangcentrum en ook geen 
leegstaande gebouwen die op korte termijn getransformeerd kunnen worden. Misschien 
krijgen we die over een aantal jaren wel, bv als verzorgingstehuizen leegkomen te staan. Als 
dat gebeurt, dan zal tegen die tijd bezien moeten worden of deze wel ingezet kunnen 
worden. Dat weten we waarschijnlijk pas over minimaal 3 tot 5 jaar en daarom is dit voor nu 



Blad 2 behorend bij 1313656 / 

is geen optie. Ook op nieuwbouwlocaties of de projecten voor Flexwonen of huisvesting 
internationale werknemers is nu geen ruimte. De lopende projecten zijn al belegd en de 
bestemde bouwlocaties worden benut voor de (permanente) woningbouwopgave. 

De totstandkoming van regiodeals vraagt voortvarendheid en bestuurlijke urgentie. De 
planning is dat Zeeland voor de zomer met een passend aanbod aan het COA komt met 
betrekking tot de benodigde duurzame opvangplaatsen. De gemeente Middelburg, 
Terneuzen en Goes hebben al uitgesproken mee te willen werken aan zo’n locatie op middel 
lange termijn. De opgave is evenwel breder dan alleen het realiseren van opvangplaatsen
voor asielzoekers sec. Het gaat ook om de invulling van maatschappelijke plichten met 
betrekking tot statushouders. Gelet op het bestuurlijk commitment van alle Zeeuwse 
gemeenten om een bijdrage te leveren aan de brede opgave, is het van belang in te zetten 
op de totstandkoming van een regiodeal en niet af te wachten totdat duidelijk is waar alle 
opvangplaatsen worden gerealiseerd. Ook binnen onze gemeenten zou dit op lange termijn 
nog onderzocht moeten worden. Met een integrale regionale aanpak op het gebied van
arbeidsmarkt, huisvesting en integratie worden kansen gecreëerd voor de statushouder, de
gemeenten en de samenleving.

Het is nu nog niet duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan variant 4. Ook de financiële kant 
van de keus voor variant 4 kan pas worden ingevuld als er duidelijkheid is over hoe die keus 
past in het totale Zeeuwse plaatje. Hierbij trekken we samen op met de subregio Walcheren. 
Daarom is het beter in te zetten op een regiodeal waarbij we taken en lasten (desnoods 
gedeeltelijk) kunnen verdelen.

Wij zullen u verder op de hoogte houden over het proces zodra er nieuwe ontwikkelingen 
zijn. 

Hoogachtend,

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

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


