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Gemeente Almelo 

 

Geachte leden van de raad,  

 

Met deze brief informeren wij u over een recent verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties over opvang en huisvesting van vluchtelingen. Op 24 augustus jl. heeft het 

ministerie een brief gestuurd naar de commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 

en wethouders. In deze brief vraagt het ministerie aandacht voor de huidige instroom van 

vluchtelingen en de achterblijvende uitplaatsing van vergunninghouders naar huisvesting in 

gemeenten. Door deze ontwikkelingen verwacht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

binnen enkele weken volledig bezet te zijn en niet langer nieuwe asielzoekers te kunnen opvangen. 

Als dat gebeurt, is crisisnoodopvang noodzakelijk (dit betreft het opvangen van personen op tijdelijke 

locaties die daar niet voor bedoeld zijn, zoals sporthallen). Het ministerie vraagt aandacht voor deze 

onwenselijke situatie en vraagt om een gezamenlijke inspanning om de inzet van crisisnoodopvang af 

te wenden. 
 

In de gemeente Almelo heeft het COA haar bezettingsgraad opgeschaald naar de maximale 

opvangcapaciteit die binnen de huidige bestuursovereenkomst mogelijk is. Tegelijkertijd zien we dat 

in veel gemeenten de uitstroom van vergunninghouders naar reguliere huisvesting bemoeilijkt wordt 

door gebrekkige beschikbaarheid van woningen. Hierdoor ontstaat geen ruimte in de opvang voor 

nieuw instromende vluchtelingen. Het college blijft betrokken bij dit vraagstuk en is samen met de 

provincie, andere gemeenten en het COA bezig met het duiden van het probleem en te nemen acties 

bij een mogelijke toenemende instroom van vluchtelingen. Daarbij is het college van mening dat de 

kwestie van uitstroom van vergunninghouders naar huisvesting een regionaal vraagstuk is dat in 

regionaal verband in woord en daad moet worden opgepakt.  

 

Zodra de provinciale regietafel wordt opgezet, zal het college aansluiten om in gezamenlijkheid 

afspraken te maken over de te nemen acties. Wij houden u hiervan op de hoogte.  

 

Hopende u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

F.W. van Ardenne  A.J. Gerritsen 


