A.6

1. Samenvatting voorstel
Met deze notitie wordt het bestuur geïnformeerd over hoe de veiligheidsregio in de afgelopen
maanden invulling heeft gegeven aan de opdracht van het bestuur om een coördinerende rol op te
pakken in de informatievoorziening omtrent alle vormen van vluchtelingenopvang en opvang
statushouders.
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3. Toelichting
Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft op 26 november 2015 de veiligheidsregio opdracht gegeven om een
coördinerende rol op te pakken in de informatievoorziening omtrent de verschillende vormen van
vluchtelingenopvang en opvang van vergunninghouders. De Coördinerend Functionaris Ruud Bitter
heeft deze opdracht namens de veiligheidsregio op zich genomen. Met deze notitie wordt het bestuur
geïnformeerd over hoe de veiligheidsregio in de afgelopen maanden invulling heeft gegeven aan de
opdracht van het bestuur.
Rollen en verantwoordelijkheden
De veiligheidsregio houdt zich bezig met het informeren van bestuur, kolommen en partners. De
veiligheidsregio houdt zich niet bezig met het zoeken naar noodopvanglocaties, locaties voor AZC’s
of andersoortige locaties. Deze verantwoordelijkheid ligt logischerwijze bij de gemeente. Het doel van
de veiligheidsregio in het vluchtelingendossier is ervoor te zorgen dat er een goed en integraal
overzicht ontstaat van de stand van zaken. Zowel van de ontwikkelingen in de regio, de provincie als
ook in de rest van het land. Een keer per maand ontvangen onder andere de burgemeesters de
laatste stand van zaken van cijfers over de vormen van opvang en huisvesting vergunninghouders
zoals die op dat moment bekend is bij de veiligheidsregio.
In de week voorafgaande aan de bijeenkomst van het AB van 31 maart zal een update van de cijfers
over de maand maart worden verzonden, zodat ter vergadering kan worden beschikt over een
actuele stand van zaken.

Overleggen landelijk en provinciaal
Op landelijk en provinciaal niveau worden met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek zogeheten
regietafels georganiseerd. De Coördinerend Functionaris sluit namens de Managementraad
Bevolkingszorg aan bij diverse landelijke overleggen en namens de VRHM bij de ambtelijke regietafel
op provinciaal niveau. De voorzitter VRHM vertegenwoordigt de veiligheidsregio in de bestuurlijke
provinciale regietafel.
OTAV
Het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een initiatief van het
Platform Opnieuw Thuis dat op haar beurt een samenwerkingsverband is van Rijk, VNG, IPO, COA
en Aedes. Gemeenten kunnen de hulp van het OTAV inroepen bij diverse vragen over de
vluchtelingenproblematiek.
Om goede invulling te kunnen geven aan de rol van Opnieuw Thuis / OTAV bij de regietafels, wil het
OTAV graag aansluiten bij behoeften en werkwijzen van gemeenten en aansluiting zoeken bij
regionale samenwerkingsverbanden die al actief zijn. Op 24 maart staat een overleg gepland,
gefaciliteerd door de veiligheidsregio, met OTAV, Platform Opnieuw Thuis, gemeente Leiden,
Taskforce Leiden e.o. en Ministerie van V en J om hier meer scherpte in te krijgen. In het overleg
komt ook de voortgang van de werkwijze van regietafels en de rol die Opnieuw Thuis / OTAV
gevraagd is hierin te spelen, aan de orde.
Afstemming zoeken met partners
In de afgelopen maanden is afstemming over de vluchtelingenproblematiek gezocht met de volgende
partners:
-

Holland Rijnland. Er is gesproken over welke informatie Holland Rijnland eventueel zou kunnen
leveren. Holland Rijnland beschikt niet over cijfers met betrekking tot opvang en huisvesting
vluchtelingen. Het samenwerkingsverband kent wel een gezamenlijke huisvestingsverordening.
De Coördinerend Functionaris heeft op 17 februari de themabijeenkomst van Holland Rijnland
bijgewoond en een toelichting gegeven op de rol van de veiligheidsregio in het
vluchtelingendossier.

-

Regio Midden-Holland. Ook met Regio Midden-Holland is gesproken over welke informatie zij
eventueel zou kunnen leveren met betrekking tot het vluchtelingendossier. Regio Midden-Holland
beschikt niet over cijfers met betrekking tot opvang en huisvesting vluchtelingen. Binnen het
samenwerkingsverband wordt de opvang en huisvesting van vluchtelingen gezien als lokale
aangelegenheid.

-

Taskforce regio Leiden. Taskforce regio Leiden is een samenwerkingsverband van gemeenten
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude met betrekking tot de
vluchtelingenproblematiek. De taskforce houdt de veiligheidsregio op de hoogte als locaties
aangeboden worden aan het COA.

-

RDOG. Op 3 februari heeft het Algemeen Bestuur RDOG van gedachten gewisseld over de
vluchtelingenproblematiek. De Coördinerend Functionaris is hierbij aanwezig geweest.

-

Burgemeester Wienen, voorzitter van de VNG-commissie Asiel & Integratie. Met burgemeester
Wienen is afgesproken dat de Coördinerend Functionaris hem regelmatig op de hoogte houdt van
de ontwikkelingen in de regio.
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Vervolg
De veiligheidsregio gebruikt zo veel als mogelijk bestaande structuren en overlegvormen om uitleg te
geven over haar rol ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek en om informatie op te halen. Het
gaat hier enerzijds om ambtelijke afstemming en anderzijds om het informeren van het bestuur van
de VRHM. Indien hier behoefte aan bestaat, faciliteert de veiligheidsregio op bestuurlijk niveau ad
hoc-overleggen. Gepeild is of er draagvlak is voor het instellen van een bestuurlijke hulpstructuur,
maar daar blijkt vooralsnog geen behoefte aan.

4. Implementatie en communicatie
De veiligheidsregio stelt de cijfers met betrekking tot alle soorten van opvang / huisvesting
vergunninghouders ter beschikking van bestuur, gemeentesecretarissen en MOV’ers.

5. Bijlagen
Geen.
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