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Commissaris van de Koning Brok
Gedeputeerde Fokkinga
De druk op de opvang van Vluchtelingen is hoog. In 2021 heeft de minister van
Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tot tweemaal toe
een dringend verzoek gedaan aan de Commissarissen van Koning, vanuit zijn rol als
Rijksheer, om de regietafels bijeen te roepen om per direct te zorgen voor extra
capaciteit en opvangplekken. De PvdA, GrienLinks en ChristenUnie hebben hier eerder
ook schriftelijke vragen over gesteld.
Woensdag 8 december verschenen er in de media berichten over de zorgelijke situatie
over het tekort aan opvanglocaties in Nederland. Het Rode Kruis roept 1 partijen met
klem op de impasse te doorbreken en te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede
opvangplekken. Marieke van Schaijk, directeur van het Rode Kruis Nederland zegt
hierover “Er moet nu een oplossing komen. Alle partijen wijzen naar elkaar en het lukt
niet een aantal grote locaties aan te wijzen om een menswaardige opvang te realiseren.
We willen graag helpen, maar dan moet er wel duidelijkheid komen, anders wordt het
een heel koude kerst voor mensen die huis en haard hebben verlaten”.
Vluchtelingewerk Nederland heeft onder de 21 tijdelijke opvanglocaties een
inventarisatie2 uitgevoerd en geconstateerd dat de opvang in hallen en tenten
ondermaats is, met name voor kinderen.
Op 7 december is Provinciale Staten per DS brief (01939319) geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom de opvang van vluchtelingen in Fryslân en het gevolgde proces.

Vragen

De PvdA, GrienLinks en ChristenUnie maken zich zorgen over de huidige situatie en
stellen daarom de volgende vragen.
1. In de DS-brief staat dat aan de landelijke regietafel van 18 november 2021 is
afgesproken dat er vooralsnog geen extra bijdrage gevraagd zal worden aan de
Friese gemeenten. In hoeverre is die afspraak nog van toepassing?
2. Is het mogelijk, gezien de grote druk op de opvang van Vluchtelingen, de regietafel
op korte termijn bijeen te roepen om te overleggen welke extra inspanning Fryslân
kan leveren om de druk beter beheersbaar te maken? Zo nee, waarom is dit niet
mogelijk?
3. Het COA is aanvullend opzoek naar opvanglocaties voor bijzondere doelgroepen. In
de DS brief staat dat de regietafel op 7 december hierover gesproken heeft. Wat zijn
de uitkomsten van dit overleg en welke rol kan Fryslân hierbij spelen?
4. In de DS-brief staat dat 13 Friese gemeenten over de eerste helft van 2021 een
achterstand hebben in de huisvesting van statushouders. Wat kunt u doen bij het
ondersteunen van de gemeenten om deze achterstand in te lopen?
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