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HUISVESTING

4.2.1. Tussenvoor-
zieningen 

Er is een verkenning uitgevoerd. In deze verkenning zijn de mogelijkheden in beeld gebracht omtrent het gebruik van tussenvoorzieningen voor de 
huisvesting van vergunninghouders. 

De handreiking tussenvoorziening is gepubliceerd.

Uit de € 50 miljoen voor de huisvesting van aandachtsgroepen is een bedrag van € 3 miljoen specifiek bestemd voor een aantal pilots omtrent deze 
tussenvoorzieningen. BZK is voornemens om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een opdracht te verstrekken om deze pilots tot uitvoering te brengen. Het 
RVB inventariseert welk vastgoed geschikt gemaakt kan worden, controleert de aanvragen en ondersteunt bij de realisatie van de tussenvoorzieningen.

BZK

4.2.3 Interbestuur-
lijke werkgroep 
versterking beleid 
huisvesting 
aandachtsgroe-
pen

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van BZK, VWS, SZW, JenV, OCW, VNG, G4, G40 en Aedes, heeft de afgelopen maanden intensief 
samengewerkt om te komen tot een integrale aanpak om aandachtsgroepen, waaronder vergunninghouders, sneller te huisvesten met waar nodig 
zorg en begeleiding.

De werkgroep doet twee hoofdaanbevelingen: 
Het samenstellen van een integraal spoedpakket, waarin maatregelen zijn opgenomen die geen uitstel dulden en die op korte termijn effect kunnen 
hebben. Daarbij is er gekeken naar reeds ingezette maatregelen die gecontinueerd of geïntensiveerd kunnen worden als naar nieuwe maatregelen en 
het benutten van nieuwe kansen op de thema’s: preventie, verruiming aanbod, financiën en regelgeving en aanpak 18- tot 23-jarigen. 
een voorstel voor een nationale samenwerkingsagenda ‘Een thuis voor iedereen’ dat zorgt voor een structurele, integrale en interbestuurlijke samen-
werking voor de komende tien jaar.

De minister van BZK heeft het rapport van de werkgroep naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij constateert hierbij dat het rapport concrete aanbevelin-
gen bevat waarmee een nieuw kabinet vorm kan geven aan integraal beleid gericht op de huisvesting van álle aandachtsgroepen. De minister heeft 
ook aangegeven de oproep – dat er op korte termijn dringend actie nodig is – uit het rapport ter harte te nemen. Zij gaat daarom zo snel als mogelijk 
met alle betrokken partijen in gesprek in hoeverre en hoe we invulling kunnen geven aan de uitwerking van deze aanbevelingen.

Op 8 juli 2021 is het rapport aan 
demissionair minister BZK, 
Ollongren overhandigd 

BZK

Stand van zaken ondersteuningsmaatregelen Integrale Handreiking 

https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/07/02/tussenvoorziening-maakt-sneller-huisvesten-statushouders-mogelijk
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13209&did=2021D28247
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4.2.5 Werkgroep 
Procesverbete-
ring

In april/mei 2021 zijn er een aantal verkennende bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is bij de voorheen betrokken deelnemers 
informatie opgehaald hoe de werkgroep Procesverbetering op een adequate wijze invullingen kan gaan geven aan de diverse vraagstukken, wie hierbij 
betrokken moet zijn en welke onderwerpen besproken moeten worden. 

Op basis van deze input wordt er een voorstel verder uitgewerkt hoe de werkgroep wordt vormgegeven; onderwerpen zoals benoemd in Integrale 
Handreiking zijn daarbij leidend.

Op 23 juni 2021 heeft er een eerste inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over: 
onvolledige dossiers uitgifte van verblijfsdocumenten

De werkgroep komt 1x per twee 
maanden samen. De eerstvol-
gende bijeenkomst is in 
september 2021. 

a.i. JenV

4.3.1. Financiële 
impuls versneld 
huisvesten 
vergunninghou-
ders

Er is een regeling opgesteld ten behoeve van het (versneld) huisvesten van grote gezinnen vergunninghouders (8+). Voor deze regeling is door het 
ministerie van JenV € 1 miljoen vrijgemaakt. De regeling is op 7 juli 2021 gepubliceerd.

Hiermee kan de huisvesting van circa de helft van de huidige grote gezinnen in de opvang ondersteund worden. De voorwaarden die hieraan worden 
verbonden, zijn afgestemd met JenV, het COA en de VNG.

Er zijn 24 gemeenten geselecteerd voor deelname.

De regeling treedt in werking op 
15 juli 2021 en loopt tot 31 
december 2021

JenV

4.3.2. Middelen 
voor huisvesting 
aandachtsgroe-
pen (inclusief 
vergunninghou-
ders)

De regeling voor € 50 miljoen wordt op dit moment uitgewerkt. 

Er wordt onderzocht welke stappen versneld of overgeslagen kunnen worden, zodat gemeenten zo snel mogelijk aanspraak kunnen maken op deze 
regeling. 

BZK consulteert VNG in een vroeg stadium over de invulling van de regeling, zodat deze goed aansluit bij de behoefte.

Openstelling in najaar 2021 BZK

OPVANG KORTE TERMIJN

5.2.1. Mogelijkhe-
den voor 
kleinschaliger 
opvanglocaties

Er zijn diverse initiatieven in het land die verdere uitwerking vragen: initiatieven in de regio Utrecht (regiomodel), Den Helder, Goes en Terneuzen. Er is 
een brochure opgesteld. Vragen hierover kunnen per 
e-mail gesteld worden. Concrete voorstellen van locaties voor verkenningen kunnen aan de regietafels aan COA worden doorgegeven. 

N.v.t. JenV/
COA

5.2.2. Escalatie-
mogelijkheden bij 
opvangtekort

Op dit moment wordt er een herijking gemaakt van de escalatiemogelijkheden bij opvangtekort, met als doel om de druk op de opvang te verlichten 
(indien dat nodig mocht zijn).  

Hierbij wordt het handelingsperspectief op- en afschalen (de ‘legoblokjes’) van het COA betrokken. Dit heeft als doel om voorspelbaar in te kunnen 
spelen op de dynamiek in de opvangbehoefte; oftewel de wisselende behoefte aan opvangcapaciteit, dit vanwege o.a. onzekerheden rondom de 
instroom.

Er wordt verkend of, en zo ja op welke wijze, er binnen het kader van de escalatiemogelijkheden oplossingen denkbaar zijn om vergunninghouders (nu 
circa 40% van de bewonerspopulatie van het COA) versneld te laten uitstromen. Hiervoor lopen gesprekken tussen JenV, COA, BZK, VNG en IPO.

Bespreking tijdens LRT eind 
september 2021

JenV/
COA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-34491.html
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coa.nl%2Fnl%2Fdossier%2Fflexibele-opvang-asielzoekers-dossier&data=04%7C01%7Caeleveld%40almere.nl%7Cb61c265aa30146b7dbbb08d948505638%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637620332154400621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fjEJoQq2%2Bp68CcezeyiFveihpz0eSTplKtexi6f9DyA%3D&reserved=0
mailto:bjorgescheper@coa.nl
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5.2.3. Handreikin-
gen verhoogde 
asielinstroom

Verschillende handreikingen die betrekking hebben op de asielopvang en huisvesting van vergunninghouders zijn geactualiseerd.

Het gaat om de volgende handreikingen: 
Q&A’s: uitplaatsen van vergunninghouders ten tijde van Corona
Handreiking huisvesting vergunninghouders | VNG.
Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers
Handreiking bewonersbijeenkomsten
Handreiking proces tot realisatie opvanglocatie asielzoekers

VNG

OPVANG MIDDELLANGE TERMIJN - FLEXIBILISERING

Ondersteunings-
maatregelen

Het ondersteuningsteam ‘Uitvoeringsagenda’ biedt op verzoek ondersteuning aan zowel bestuurlijk als ambtelijke overleggen in het kader van de 
planvorming van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering asielketen. 

De ondersteuning bestaat o.a. uit: 
Verzorgen van presentaties (toelichting geven op de Uitvoeringsagenda), verbindingen tot stand brengen met experts en het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten waar best practices worden gedeeld en belemmeringen worden geadresseerd. 
Op verzoek wordt er ondersteuning geboden bij het inrichten van de infrastructuur om tot planvorming te komen (vb. eigenaarschap via regionale 
bestuurlijke tafels van de veiligheidsregio of woonregio, ambtelijke voorbereidingsgroepen etc.) en bij het inhoudelijk opstarten van de uitwerking.
Doorgeleiden van vragen t.a.v. de Integrale Handreiking.

Informerende en onderliggende documenten (o.a Uitvoeringsagenda, format provinciaal plan, interactieve brochure “Flexibele opvang….Hoe doe je 
dat” ) zijn beschikbaar via de websites van Rijksoverheid, VNG en COA of op te vragen via flexibilisering.asielketen@minjenv.nl.

Realisatie benodigde opvangca-
paciteit en flexibiliteit in het 
kader van toekomstig flexibel 
opvangsysteem uiterlijk 1 januari 
2023.
PRT’s zijn aan het werk en 
planvorming wordt z.s.m. 
verwacht t.b.v. een landelijk 
beeld van de opvangportefeuille 
COA en realisatie regionale 
opvang ter ondersteuning van de 
regiefunctie van gemeenten 
i.h.k.v. de Wet inburgering.

COA 
i.s.m. JenV

INBURGERING

7.2 Ondersteu-
ningsmaatregelen

In het voorjaar van 2021 is er €30 mln. extra aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van inburgeraars vallend onder het huidige 
stelsel. Deze extra middelen houden verband met het uitstel van de nieuwe inburgeringswet en de hoge taakstelling van te huisvesten vergunninghou-
ders door gemeenten voor 2021. Ongeveer €9 mln. is voor de extra invoeringskosten. De overige €21 mln. is voor de begeleiding van de zogenaamde 
ondertussengroep. 

In combinatie met de eerder beschikbaar gestelde €25,5 mln. is er cumulatief €46,5 mln. beschikbaar voor gemeenten voor begeleiding van vergun-
ninghouders onder de Wi2013. 

Van de eerder beschikbaar gestelde €25,5 mln. is 9 mln. gereserveerd voor de ELIP-groep. Er worden op dit moment afspraken gemaakt met de VNG 
over de verdeling van deze middelen.

Divosa en de VNG hebben een ondersteuningsaanbod opgesteld om gemeenten op weg te helpen met het begeleiden van de huidige groep 
inburgeraars. Naast dat er kennissessies zijn georganiseerd in mei en juni, hebben  Divosa en de VNG onlangs een online magazine gepubliceerd over 
het werken in de geest van de nieuwe wet, waarin verhalen uit de praktijk, tips en andere relevante rubrieken zijn opgenomen. 

De middelen voor de ondertus-
sengroep zijn (cumulatief) 
beschikbaar voor de jaren 2021 
t/m 2026

De formele bekendmaking van 
de ELIP-middelen voor 2021 
vindt plaats bij de decembercir-
culaire. De verwachting is dat de 
verdeling van de middelen 
eerder bekend gemaakt worden. 

SZW

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/q_as-uitplaatsen-van-vergunninghouders.pdf
https://vng.nl/publicaties/handreiking-huisvesting-vergunninghouders
https://vng.nl/publicaties/handreiking-besluitvorming-opvang-asielzoekers
https://vng.nl/publicaties/handreiking-bewonersbijeenkomst-start-van-een-asielopvang-binnen-de-gemeente
https://vng.nl/publicaties/handreiking-proces-tot-realisatie-opvanglocatie-asielzoekers
mailto:flexibilisering.asielketen@minjenv.nl
https://www.divosa.nl/publicaties/online-magazine-werken-de-geest-van
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ONDERSTEUNING PRT’S, GEMEENTEN EN PROVINCIES

8.2.1 Ondersteu-
ningsstructuur

Het ondersteuningsteam zoals beschreven onder 6.2 fungeert sinds medio februari 2021 tevens als aanspreekpunt voor vragen over de Integrale 
Handreiking.

Vragen in het kader van de Integrale Handreiking worden beantwoord of doorgeleid naar experts voor verdere ondersteuning indien nodig en/of 
gewenst.

Vragen kunnen gesteld worden via: flexibilisering.asielketen@minjenv.nl

LRT

8.2.2. Bestuurlijke 
aanjager

Bestuurlijke aanjager Jantine Kriens heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met CdK’s, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en 
ambtenaren bij verschillende gemeenten om knelpunten bij de huisvesting van statushouders op te lossen en doorbraken te forceren. Uit deze 
gesprekken blijft dat door de grote krapte op de woningmarkt gemeenten voor een grote opgave staan om de taakstelling in 2021 te realiseren. Mw. 
Kriens heeft haar tussentijdse bevindingen gepresenteerd aan de LRT. In het najaar volgt een eindrapportage. 

Mevrouw Kriens zet haar gesprekken met gemeenten de komende maanden voort en doet de oproep aan gemeenten om zich te 
melden bij het ondersteuningsteam met vragen en/of verzoeken om ondersteuning.

Bespreking eindrapportage 
tijdens LRT in najaar 2021

LRT

19 juni 2021

mailto:flexibilisering.asielketen@minjenv.nl
mailto:huisvestingstatushouders@minbzk.nl
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