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Samenvatting 

 

Hierbij ontvangt u het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 

2015 door het kabinet en de VNG is gesloten. Op 18 november 2015 bent u via een ledenbrief 

(ECLBR/U201501890 Lbr.15/090) op de hoogte gesteld van de VNG-inzet voor de afspraken om 

te komen tot een adequate aanpak van de problematiek rond de verhoogde instroom van 

vluchtelingen.  

 

Tijdens de BALV zal dit akkoord nader worden toegelicht. Zoals eerder aangekondigd, houden we 

over dit onderhandelaarsakkoord een ledenraadpleging. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

De komst van veel vluchtelingen naar Nederland is voor ons land een grote uitdaging en leidt tot 

vragen en zorgen bij inwoners. Wij nemen deze vragen en zorgen zeer serieus. Om de verhoogde 

instroom in goede banen te leiden hebben gemeenten en het kabinet besloten in te zetten op een 

brede aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Hierbij geldt het uitgangspunt dat we zoeken 

naar passende oplossingen waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden 

gehouden, sober en doelmatig.  

 

De problemen van de verhoogde instroom van vluchtelingen manifesteren zich vooral 

lokaal. Met de tussen het kabinet en de VNG gemaakte afspraken wordt uitdrukking 

gegeven aan de wens om te starten met een intensieve en structurele samenwerking 

tussen Rijk, gemeenten en provincies op nationaal en regionaal niveau.  

 

Het Onderhandelaarsakkoord bevat een preambule met gezamenlijke uitgangspunten en 

concrete afspraken voor de korte en lange termijn.  
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Met deze ledenbrief ontvangt u, in aanloop naar de Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

(BALV) van 30 november te Utrecht, de tekst van het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde 

Asielinstroom. Tijdens de BALV zal dit akkoord nader worden toegelicht. Zoals eerder 

aangekondigd, houden we over dit onderhandelaarsakkoord een ledenraadpleging  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

  

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

http://www.vng.nl/

