
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

 

 

 

Geachte heer Van der Burg, 
 

De VNG heeft het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak aan gemeenten om asielopvang mogelijk te 

maken’ (de Spreidingswet) ontvangen met uw verzoek om hierop een reactie te geven. Wij zijn blij 

dat het wetsvoorstel er is en gaan graag in op uw verzoek.  

 

De VNG vindt het heel belangrijk om uit de huidige asielcrisis te komen en structureel te blijven. Wij 

zijn dan ook voorstander van een wet die de verdeling van het aantal asiel-opvangplekken eerlijk 

over gemeenten verdeelt. Wat ons betreft moet zo’n wet zo snel mogelijk ingaan met als doel om 

spoedig aan de slag te gaan met het organiseren van meer asiel-opvangplekken bij gemeenten. 

Hiervoor heeft de VNG een overzichtelijke wet voor ogen, vergelijkbaar met hoe de taakstelling 

huisvesting statushouders in de Huisvestingswet is geregeld. Uiteraard met de randvoorwaarde dat 

de wet uitlegbaar en uitvoerbaar is. De conceptversie van het wetsvoorstel die wij eind september 

onder ogen kregen, stemde ons dan ook hoopvol. 

 

Het wetsvoorstel dat op 9 november jl. in consultatie is gegaan, is een wezenlijk andere dan de 

versie van eind september. Op basis van de VNG-consultatie – gebaseerd op de uitkomsten van de 

uitvoeringsscan – concluderen wij dat diverse onderdelen uit voorliggend wetsvoorstel niet 

bijdragen aan het doel van de wet om zo snel mogelijk te komen tot voldoende en structurele 

opvangcapaciteit. Hierbij gaat het vooral om de inrichting van de verdeel- en beloningssystematiek 

en het realiseren van resultaten op de korte termijn, onder andere door het stimuleren van 
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kleinschalige opvang. Wij vinden dit een gemiste kans en zien mogelijkheden om het wetsvoorstel 

op deze onderdelen slagvaardiger te maken.  

Naast het slagvaardiger krijgen van het wetsvoorstel met als doel om op korte termijn meer 

resultaat krijgen, zien we de Spreidingswet als onderdeel van het totale arsenaal aan instrumenten 

van asiel tot huisvesting en integratie. De Spreidingswet moet volgens de VNG daarmee een 

nadrukkelijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen zijn. Immers, achter het 

verdelen en plaatsen van asielzoekers bevinden zich grote opgaven rondom huisvesting, integratie, 

zorg, onderwijs, leefbaarheid in de wijken en draagvlak in de samenleving. In deze 

Uitvoeringsagenda hebben gemeenten, provincies, Rijk en uitvoeringsorganisaties hierover 

afspraken gemaakt inclusief ieders verantwoordelijkheid en rol in het totale opvanglandschap. In 

voorliggend wetsvoorstel zien wij onvoldoende samenhang met de Uitvoeringsagenda. 

In de bijlage werken wij acht aanscherpingen en wijzigingen uit om te komen tot een slagvaardiger 

Spreidingswet. Hierover gaan wij graag met u, uw collega bewindspersonen en de collega-

medeoverheden in gesprek. Wat ons betreft, wordt dit gesprek op zeer korte termijn gepland zodat 

we gezamenlijk kunnen blijven werken aan een stabiel asiellandschap.  

De VNG heeft kennisgenomen van de consultatiereactie van het Veiligheidsberaad, het IPO en de 

Kring van Commissarissen. Wij onderschrijven de inhoud van deze consultatiereacties. 

Met vriendelijke groet,  

Vereniging Nederlandse Gemeenten 

mr L.K. Geluk 

algemeen directeur 


