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Utrechts bod huisvestingsketen asielzoekers

Bijlage : Def. concept Utrechts bod huisvestingsketen asielzoekers

Geachte raad,

Op 21 september jl. hebben wij u een memo gestuurd ‘onderzoek huisvesting asielzoekers’. 
Daarin gaven wij aan welke inspanningen lokaal betracht worden om de gecombineerde 
opgaven van asielopvang en huisvesting statushouders te realiseren. Dat heeft concreet 
geleid tot onder meer de realisatie van AMV opvang in het ISVW gebouw. Dat is goed 
verlopen. In die memo wordt ook de regionale samenwerking op dat gebied toegelicht: 
samen met de overige Utrechtse gemeenten en ketenpartners de schouders eronder zetten. 
Met de nu voorliggende memo infomeren wij u nader over de regionale samenwerking 
i.h.k.v. de hiervoor opgerichte provinciale regietafel migratie en integratie (PRT) en de 
totstandkoming van het Utrechts bod namens de Utrechtse regio’s. De inbreng van Leusden 
in dit bod ligt volledig in lijn zoals eerder aan u meegedeeld in bovengenoemde memo dd 21 
september. Het Utrechtse bod is deze week door de PRT aan het rijk aangeboden na 
besluitvorming in de bestuurlijke overleggen van de U16 en de Regio Amersfoort.

De Utrechtse gemeenten zien een gezamenlijke aanpak van de opgaven als een 
kwalitatieve kans om de ambitie ten aanzien van een humanere asielopvang, 
vervolghuisvesting dichtbij in de regio van opvang en duurzame inburgering en integratie te 
verwezenlijken. Daarmee versterken we de doorgaande lijn van opvang, naar huisvesting en 
inburgering. Tegelijkertijd willen de gemeenten dat deze opvang en huisvesting ook een 
concrete meerwaarde oplevert voor de steden, dorpen, wijken en buurten en voor de 
bewoners. Door te zoeken naar mogelijkheden voor lokale werkgelegenheid, te sturen op 
ruimtelijke kwaliteit, het delen van voorzieningen of het combineren met woonruimte voor 
andere woningzoekenden. 

Onze ambitie is om verder samen -met beide Utrechtse regio’s en het Rijk- te werken aan 
een toekomstbestendig en stabiel opvangmodel, dat voldoende ruimte biedt en tegelijkertijd 
kan meebewegen met de instroom van asielzoekers. De afgelopen maanden hebben ons 
opnieuw geleerd dat alle maatregelen om tijdelijk of versneld extra opvang of huisvesting te 
organiseren veel meer geld en inzet vragen dan de reguliere weg. Extra financiering is dus 
onontbeerlijk om flexibele opvang en huisvesting mogelijk te maken. Bovendien is het beter 
om samen te werken aan structurele oplossingen met adequate financiering.

Het bod
De afgelopen maanden hebben wij, op eigen initiatief, met de regio U16+ en regio 
Amersfoort gezamenlijk gewerkt om die ambitie te verwoorden in een bod aan het Rijk. In dit 
bod staat beschreven wat we als gezamenlijke gemeenten kunnen realiseren op deze 
opgaven. Het geeft inzicht in mogelijkheden voor (kleinschalige) opvanglocaties, tijdelijke 
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regelingen - zoals de Hotel- en accommodatieregeling, (regionale) tussenvoorzieningen en 
andere huisvesting voor statushouders. Het is een stand van zaken op dit moment. 
Tegelijkertijd geven we aan wat we ervoor nodig hebben om dat te kunnen doen. Als aan die 
voorwaarden niet kan worden voldaan, heeft dat consequenties voor wat we kunnen 
realiseren. Dit gezamenlijke Utrechtse bod past inhoudelijk geheel in de lijn en inzet zoals 
we die op 21 september  specifiek voor Leusden al aan u hebben beschreven en toegelicht 
n.a.v. uw motie d.d. 2 september 2021. 

Het bod geeft ons een handvat om met het Rijk in gesprek te gaan en blijven over zowel 
harde randvoorwaarden (financieel en capaciteit) als zachte randvoorwaarden (zoals 
bijvoorbeeld de samenwerking met het COA, innovatie en experimenteerruimte). Voor elke 
ontwikkeling in ons dorp en regio geldt dat een goede business case de voorwaarde is voor 
vervolgstappen en dat elke ruimtelijke ontwikkeling zijn eigen pad loopt met de daarbij 
behorende lokale procedures, participatie en besluitvorming.

Op 19 november 2021 hebben de Utrechtse regio’s een ‘versneld bid’ richting het Rijk 
gestuurd, waarna aanvragen voor extra financiering voor projecten in IJsselstein, 
Vijfheerenlanden, Veenendaal, Amersfoort en Utrecht gehonoreerd zijn. Daarnaast financiert 
het Rijk een provinciebreed kansenmakersteam dat Utrechtse gemeenten ondersteunt om 
de realisatie van nieuwe locaties voor opvang en huisvesting te versnellen.

Vervolg
De provinciale regietafel migratie en integratie biedt het bod aan het Rijk en blijft hierover 
met het Rijk in gesprek. Het provinciale kansenmakersteam ondersteunt het komende jaar 
de gemeenten in het maken van goede businesscases en het realiseren van asielopvang en 
het versnellen van huisvesting van statushouders. Zoals genoemd volgt elke lokale 
ontwikkeling zijn eigen lokale procedures, participatie en besluitvormig. Vanzelfsprekend 
wordt de raad betrokken bij eventuele nieuwe initiatieven op dit terrein. 

Naschrift mbt Situatie Oekraïne
De vluchtelingestroom die nu vanuit Oekraïne naar de EU komt noopt tot actie en solidariteit. 
Op vrijdag 25 februari heeft de PRT besloten tot een nieuwe provincie brede inventarisatie 
van mogelijke opvang specifiek voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen.


