
 

 

 
Profielschets leden Tijdelijke commissie Asiel en Migratie 
Bijlage bij ledenbrief 16 november 2022 “Openstelling vacatures Tijdelijke 
Commissie Asiel en Migratie” 

 

De profielschets voor de tijdelijke commissie Asiel en Migratie bouwt voort op de algemene 

profielschets waarin een aantal vereisten is omschreven voor alle kandidaten voor VNG-commissies, 

de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag. De vereisten voor 

kandidaten voor deze “tijdelijke commissie” zijn daarbij te vergelijken met de vereiste voor leden van 

“vaste adviescommissies”.  

 

Over de tijdelijke commissie Asiel en Migratie (TC-AM) 

De opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, het huisvesten van statushouders en het 

zorgen voor een goede landing in de maatschappij is een actuele en forse opgave voor gemeenten. 

Deze opgave raakt aan meerdere gemeentelijke domeinen: het ruimtelijke domein, het sociaal domein 

(integratie en participatie, maar ook zorg en onderwijs), openbare orde en veiligheid. De thematiek 

vraagt, gezien de huidige opvangcrisis en de verwachting dat de opvang en huisvesting van 

vluchtelingen de komende jaren een groot thema zal blijven, om gerichte maar integrale bestuurlijke 

aandacht van de VNG. Daarom is besloten hiertoe een tijdelijke commissie in het leven te roepen, die 

zal bestaan gedurende de lopende bestuursperiode (tot juni 2026). De VNG benadert de thematiek 

vooral vanuit de taken van gemeenten op de verschillende terreinen, waarbij samenwerking en 

solidariteit tussen gemeenten en andere overheden het uitgangspunt is.  

 

Thema’s TC-AM 

Om een uitgebreid beeld te krijgen van de inhoudelijke thema’s in de komende periode, verwijzen wij u 

naar de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielopvang en de Bestuurlijke Afspraken die de VNG 

afgelopen augustus maakte met het rijk, IPO en het Veiligheidsberaad.  

 

Op hoofdlijnen zullen de leden van de TC-AM zich gaan richten op de volgende thema’s: 

- Opvang van ontheemden uit Oekraïne en (uitvoerings)vraagstukken voor gemeenten op korte 

en langere termijn 

- Asielopvang: naar verwachting de impact van de ‘spreidingswet asiel’, aanbod van 

verschillende opvangvoorzieningen (voor asielzoekers, amv’s, veiligelanders, aanmeldcentra, 

mogelijkheden voor kleinschalige opvang etc.) 

- Huisvesting statushouders, ook bezien in relatie tot huisvesting overige (aandachts)groepen en 

krapte op de woningmarkt 

- Uitwerking landelijk dekkend stelsel Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) 

- Overige aspecten op het terrein van asiel en migratie die gemeenten raken (en het effect 

hiervan op zaken als zorg, onderwijs, openbare orde en veiligheid) 

 

Opdracht van de tijdelijke TC-AM 

- De TC-AM behartigt de belangen van gemeenten op het terrein van asiel en migratie en 

vertegenwoordigt de VNG in bestuurlijke overleggen rond dit thema. 

- De belangen van gemeenten liggen vooral in maatschappelijk draagvlak, uitvoerbaarheid, 

uitlegbaarheid en betaalbaarheid.  

https://vng.nl/artikelen/algemene-profielschets-vacatures-bestuur-en-commissies-vng
https://vng.nl/artikelen/algemene-profielschets-vacatures-bestuur-en-commissies-vng
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/uitvoeringsagenda-flexibilisering-asielketen
https://vng.nl/brieven/bestuurlijke-afspraken-opvangcrisis


 

 

- Doel is een werkende keten van opvang, wonen en integratie, zowel voor Oekraïners als 

reguliere asielzoekers. De TC-AM levert hieraan een bijdrage, door overleg, voorbereiding van 

bestuurlijke afspraken, uitvoeringstoetsen etc. 

- De TC-AM zorgt voor draagvlak en een netwerk onder de leden door (via de reguliere 

verenigingskanalen) consultatie, informatie en ondersteuning. 

 

Gevraagde expertise 

Voor de TC-AM streven we naar een multidisciplinaire commissie, met leden die beschikken over 

expertise, ervaring en netwerk op de volgende deelthema’s (daarbij vermelden we het beoogde aantal 

leden per deelthema): 

- Openbare orde en veiligheid: 4 leden 

- Ruimte/wonen: 4 leden 

- Integratie/participatie: 4 leden 

- Sociaal domein breed (jeugdzorg, zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke opvang):         

3 leden. 

 

Inhoudelijke expertise, ervaring en netwerk op een van de deelthema’s is noodzakelijk, maar het 

vermogen de thema’s in samenhang te bezien is minstens zo belangrijk. 

 

Samenwerking met VNG-commissies en externe partijen 

Inhoudelijk raakt het onderwerp Asiel en Migratie aan verschillende commissies binnen de VNG: 

Bestuur & Veiligheid (B&V), Participatie Schulden en Inburgering (PSI), Ruimte, Wonen en Mobiliteit 

(RWM) en Zorg Jeugd en Onderwijs (ZJO). Vanuit elk van deze commissies zullen portefeuillehouders 

worden afgevaardigd die een link hebben met de thema’s rondom opvang, huisvesting en integratie. Zij 

zullen de samenhang met hun commissie borgen. Het voorzitterschap van de TC-AM is belegd bij 

Rutger Groot Wassink (wethouder Amsterdam), lid van het VNG-bestuur.  

 

Om de doelstellingen te bereiken is niet alleen een nauw samenspel met VNG-commissies en de 

achterban noodzakelijk, maar ook met onder meer het rijk (JenV, BZK, SZW), het COA en 

maatschappelijke organisaties. Periodiek neemt een VNG-delegatie deel aan de Landelijke Regietafel 

Migratie. 

 
 

 


