
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 
 

Gericht aan GS en CvdK 
 
 

College van Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning  

Inleidende toelichting 
 

Op 25 augustus verscheen het nieuwsbericht1 dat het demissionaire 
kabinet per brief een oproep heeft gedaan aan de provincies en 
gemeenten om meer opvangplekken te creëren voor asielzoekers en 
vergunninghouders.  
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid schrijft op 25 augustus in 
een brief2(kernmerk 3507963) aan de Tweede Kamer over deze oproep 
het volgende “Deze zorgwekkende situatie was aanleiding om vandaag, 
samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
een brief te sturen aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, 
burgemeesters en wethouders waarin we hen oproepen om met 
urgentie en resultaatgericht invulling 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 
vergunninghouders in te lopen. We stellen gezamenlijke actie voor langs 
vijf concrete lijnen, zoals verder 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 sporthallen of 
evenementenhallen moet wat de PvdA, GrienLinks en ChristenUnie 
betreft voorkomen worden of van een zo kort mogelijke duur zijn 
daarom stellen wij de volgende vragen.   

Vragen 
 
 

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?  

2. Is het college van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van 
de Koning, vanuit zijn rol als rijksheer, bereid een actieve rol te 
spelen om de opvangcapaciteit in Fryslân te vergroten? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe wil het college van Gedeputeerde 
Staten of de Commissaris van de Koning dit aanpakken?   
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1 Nu.nl, 25 augustus 20212, Kabinet roept lokale besturen dringend op meer plek voor asielzoekers te creëren | 
NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl, geraadpleegd op 26 augustus 2021  
2 Tweede Kamer, brief 3507963, tk-recente-ontwikkelingen-asielketen.pdf, geraadpleegd op 26 augustus 2021  
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