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december 2022) 

Onderwerp: structurele oplossing voor asielzoekers in Leusden 

Constaterende dat: 

- er op dit moment in Leusden sprake is van tijdelijke opvang van kansrijke asielzoekers 
en dat deze opvang in augustus 2022 voor zes maanden verlengd is voor maximaal 
110 vluchtelingen; 

- veel vrijwilligers in Leusden gemotiveerd zijn om kansrijke asielzoekers gastvrij op te 
vangen en zinvol te ondersteunen; 

- in februari 2023 de spreidingswet asielzoekers in werking treedt op basis waarvan 
gemeenten uitgenodigd worden voor 1 mei 2023 duurzame opvanglocaties te 
realiseren voor minimaal 100 vluchtelingen voor 5 jaar met de mogelijkheid van extra 
financiele middelen en dat daarna de regie bij de provincie komt te liggen; 

- Leusden met de opvang van de vluchtelingen uit de OekraIne heeft laten zien goede 
oplossingen te kunnen bieden en ruim binnen budget, maar dat dit wel een zwaar 
beroep doet op het ambtelijk apparaat en de gemeentelijke voorzieningen; 

Overwegende dat: 

- de huidige en toekomstige tijdelijke oplossingen leiden tot een hoge werkdruk voor 
ambtenaren lokale dienstverleners en ondersteuners; 

- een duurzame inrichting mogelijk kan leiden een verlaging van de werkdruk; 
- de extra financiele middelen kunnen bijdragen aan een structurele oplossing die het 

huidige personeel ontziet; 

Verzoekt het college: 

- te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een duurzame inrichting voor 100 tot 
150 kansrijke asielzoekers in Leusden mogelijk is; 

- hierbij tijdig de inzichten van de vrijwilligers te betrekken; 
- de raad hierover tijdig te informeren in ieder geval voor de genoemde datum van 1 

mei 2023; 

en gaat over tot de orde van de dag • 71
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