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Onderwerp Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

Geachte commissarissen en burgemeesters,
Op 3 november heeft u van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie
(hierna: LRT) een brief ontvangen over de opgaven Huisvesting
vergunninghouders en Opvang voor de komende tijd. In deze brief is
aangekondigd dat de ondersteuningsmaatregelen verder zouden worden
uitgewerkt. In de bijlage treft u de uitwerking aan in de vorm van een Integrale
Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering.
Integrale Handreiking
Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele
opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete
verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het
biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en
financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen
doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021.
Naast de ondersteuningsmaatregelen wordt ook gezamenlijke ondersteuning door
alle overheden (JenV, BZK, SZW, VNG, IPO en COA) geboden in de vorm van een
ondersteuningsteam waar u met eventuele vragen terecht kunt. U kunt dit
ondersteuningsteam bereiken via flexibilisering.asielketen@minjenv.nl.
Sinds de brief van 3 november 2020 hebben ons verschillende bestuurlijke
signalen bereikt die raken aan de opgaven. Deze hadden onder meer betrekking
op de doorlooptijden van de IND, zaken rondom de Uitvoeringsagenda
Flexibilisering asielketen, taakstelling en huisvesting van vergunninghouders
(inclusief financiën) en maatschappelijk draagvlak voor asielopvang en
huisvesting vergunninghouders. Met de Handreiking denken wij aan veel van deze
signalen al zo goed mogelijk tegemoet te komen.
Vooruitblik Integrale Uitvoeringsagenda
Aan de LRT van 15 december 2020 is afgesproken dat - naast onderliggende
Integrale Handreiking voor de korte termijn - ook een eerste versie van de
Integrale Uitvoeringsagenda (hierna: IUA) voor 1 april a.s. wordt ontwikkeld voor
de middellange en lange termijn. Ten behoeve van het opstellen van deze IUA

zullen we ook dankbaar gebruik maken van alle signalen die ons ter ore zijn
gekomen, waaruit wederom blijkt dat de opgaven onlosmakelijk met elkaar
samenhangen.
Het accent van de IUA wordt eerst op huisvesting gelegd. Hierbinnen wordt met
name gekeken naar integraliteit voor aandachtsgroepen/bijzondere doelgroepen
die gemeenten moeten huisvesten en thema’s die het domein van JenV raken. Dit
gebeurt onder meer in een Interdepartementale werkgroep huisvesting
aandachtsgroepen welke start in maart 2021.
Vooruitlopend op deze werkgroep pakt BZK samen met VNG de IUA integraal
vanuit Wonen op, waar relevant in afstemming met andere bestuurlijke partners.
Er wordt eveneens gestart met het opstellen van een Integrale Financiële
paragraaf op Huisvesting waarbij voor zover mogelijk financiële consequenties in
kaart worden gebracht. Dit is nadrukkelijk iets dat gezamenlijk met de VNG, BZK
en JenV wordt besproken.
De Uitvoeringsagenda Flexibilisering zal onderdeel uitmaken van de IUA. Tot
oplevering van de IUA blijven we onverkort inzetten op de Uitvoeringsagenda
Flexibilisering Asielketen, en blijft het noodzakelijk dat daaraan resultaatgericht
invulling wordt gegeven, in de eerste plaats door de oplevering van de provinciale
plannen.
Tot slot
Wij hopen dat de Integrale Handreiking u ondersteunt bij het zorgen voor
voldoende opvang van asielzoekers op korte termijn, voor snellere huisvesting en
integratie van vergunninghouders en blijven hierover graag in gesprek met u.
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