
   

 

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 1 september 2021 Verzenddatum: 1 september 2021 

Behandeld door: 

Zaak: 

Nelleke Mulder 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

nelleke.mulder@midden-groningen.nl 

Adriaan Hoogendoorn 

    

Onderwerp: Urgente opgave opvang vluchtelingen en huisvesting “statushouders” 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Naar aanleiding van de nijpende situatie in Afghanistan en de daardoor ontstane groep Afghaanse 

evacués in Nederland heeft er op 23 augustus jl. een overleg plaatsgevonden met de minister van 

Justitie en Veiligheid, Commissarissen van de Koning en het COA. In dat overleg is de noodzaak voor 

snelle opvang besproken. De uitkomst van dat overleg is in een brief “Urgentie opgave opvang en 

huisvesting” gevat. Deze is als bijlage toegevoegd. In deze brief wordt onder andere het verzoek 

gedaan tot acute inzet op het versneld uitplaatsen van de groep “statushouders” (ca 11.000) om zo 

ruimte in de opvang te creëren voor nieuw instromende asielzoekers.  

 

We begrijpen dat uw raad graag op de hoogte wordt gehouden van de inzet die gemeentelijk en 

regionaal op dit onderwerp wordt gepleegd. In deze raadsbrief treft u daarom nadere informatie 

over het proces aan. 

 

Regionale context 

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 25 augustus zijn er maandag 30 en dinsdag 31 augustus 

informele overleggen geweest tussen de burgemeesters van de provincie Groningen. In dat overleg 

is het verzoek, dat op ons af is gekomen, besproken en zijn o.a. de mogelijkheden verkend voor 

additionele locaties ten behoeve van huisvesting (met inachtneming van de geldende beperkingen 

en de randvoorwaarden). Deze overleggen zijn gevoerd ter voorbereiding van de provinciale 

regietafel die voor de regio Groningen in de tweede week van september zal worden 

georganiseerd, waarbij naast de Groninger gemeenten ook de Veiligheidsregio is betrokken. 

 

Op dit moment onderzoeken we regionaal alle mogelijkheden om zo goed en reëel mogelijke 

antwoorden op de vragen die op ons afkomen, te formuleren. Helder is dat de mogelijkheden voor 
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aanvullende huisvesting in de provincie Groningen beperkt zijn; in alle gemeenten bestaan immers 

wachtlijsten, ook voor urgente gevallen. Wel voelen alle gemeenten de morele en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om inspanning te leveren om op een of andere manier aan 

het verzoek van het Rijk te voldoen. Hieraan wordt actief gewerkt en wij zullen u over het verloop 

van dit proces uiteraard verder blijven informeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


