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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over opvanglocaties voor vluchtelin-
gen en vergunninghouders

Geachte dames Hamstra en Kuipers en de heer Van der Pol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 27 augustus 2021, beantwoorden wij als volgt.

lnleiding:
Op 25 augustus verscheen het nieuwsberiche dat het demissionaire kabinet per brief een
oproep bee ft gedaan aan de provincies en gemeenten om meer opvangplekken te creeren
voor asielzoekers en vergunninghouders.

De Staatssecretaris van Just/tie en Veiligheid schrijft op 25 augustus in een brier (kenmerk
3507963) aan de Tweede Kamer over deze oproep het volgende "Deze zorgwekkende situa-
tie was aanleiding om vandaag, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, een brief te sturen aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burge-
meesters en wethouders waarin we hen oproepen om met urgentie en resultaatgericht in vu!-
ling te geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te
vergroten en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunning-
houders in te lopen. We stellen gezamenlijke actie voor langs vijf concrete lijnen, zoals ver-
der gespecificeerd in de bijgevoegde bestuurlijke brief".
De PvdA, GrienLinks en de ChristenUnie zijn van mening dat er snel gehoor gegeven moet
worden aan de oproep van het kabinet. Het scenario van langdurige crisisopvang in sporthal-
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len of evenementenhallen moet wat de PvdA, GrienLinks en Christen Unie betreft voorkomen
worden of van een zo kort mogelijke duur zijn daarom stellen wij de volgende vragen.

Vraag 1:
Op wat voor manier kan het college van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de
Koning, als rijksheer, gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet?

Antwurd fraach 1:
Op 7 septimber 2021 hat der in gearkomste fan de Provinsjale Regytafel west. Der stie it
brief fan de minister fan Ynlanske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK) en de
steatssekretaris fan Justysje en Feilichheid (JenV) sintraal. Wy Cinderskriuwe de urginsje dy't
yn dy oprop utdroegen wurdt. Dat is ek de reden dat de kommissaris fan de Kening, as
Rykshear, de Provinsjale Regytafel op de koartst mooglike termyn byinoar roppen hat.
Oanfoljend binne, mei it each op de urginsje en de oprop am te kommen ta in ynfolling dy't
resultaten opsmyt, diskear de boargemasters fan alle achttjin Fryske gemeenten oproppen
am oanwezich te wezen en net, lykas gewoanwei wenst is, de gemeenten mei
opfanglokaasjes.
Omdat opfang en husfesting primer in taak fan de gemeenten is, hawwe wy yn 'e mande
mei us Fryske gemeenten de mooglikheden op de koarte termyn oangeande opfang en it
flugger foar hCisfesting soargjen bepraat. Lykop rinnend oan de Provinsjale Regytafel
Onderhaldt de kommissaris fan de Kening oer dizze akute kwestje kontakt mei de minister
fan BZK, ek foarsitter fan de Lanlike Regytafel, de steatssekretaris fan JenV en de kollega
Rykshearen.

Vraag 2:
Is het college van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning, vanuit zijn rol als
rijksheer, bereid een act/eve rol te spelen om de opvangcapaciteit in Fryslan te vergroten?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wil het college van Gedeputeerde Staten of de Commissa-
ris van de Koning dit aanpakken?

Antwurd fraach 2:
It kolleezje fan Deputearre Steaten hat hjir gjin rol en/of foech yn. De kommissaris fan de
kening yn de rol as Rykshear wol. De kommissaris fan de Kening is foarsitter en koordinator
fan de Provinsjale Regytafel. It kolleezje fan Deputearre Steaten is troch de opjefte
Lee fberens, spesifyk it tema Wenje, derby behelle as it giet am it tafersjoch op de husfesting
fan fergunninghalders en de kontakten mei de Fryske gemeenten deroer. In goede
trochstrearyiNan fergunninghalders (it de opfangsintra soarget foar frijkommende plakken foar
nije flechtlitidpn.
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