
 

  

  
 Raadsmededeling 
  

Datum:  20 september 2022 Nr.: 609749 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Onderwerp:  Opgave opvang asielzoekers  

Bijlage:  Brief van de CdK inclusief bijlagen 

 

Kennisnemen van 
 
Met deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de brief van de Commissaris van de Koning, 
mevrouw I. Adema, gericht aan de gemeenten in de provincie Noord-Brabant (uitvoeringsagenda 
flexibilisering asielketen). In deze brief gaat zij in op de verhoogde opgave voor realisatie van 
langdurige en vaste opvangplekken voor asielzoekers. Met dit schrijven doet de Commissaris van de 
Koning een nadrukkelijk appèl op de gemeenten om zelf de regie te houden op het realiseren van de 
opgaven. 
 

Inleiding   

 
Onder voorzitterschap van de gemeente Bergen op Zoom, zijn de gemeenten in het district de 
Markiezaten al enige tijd aan de slag met het “model Markiezaten”. Dit model houdt op hoofdlijn in, dat 
de zeven gemeenten in het district de Markiezaten (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) onderling afspraken maken over het realiseren 
van (crisis)noodopvang en/of reguliere opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders.  
Hiermee wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda flexibilsering asielketen welke 
met name is gericht op een duurzame oplossing voor opvangplekken voor asielzoekers en de 
huisvesting van statushouders. 
 

Informatie  

 
Zoals bekend is er al geruime tijd sprake van een crisis.  
Om de asielcrisis onder controle te krijgen heeft het Kabinet een aantal maatregelen genomen. Het 
gaat hierbij o.a. om betere financiële regelingen voor gemeenten en een aanvullende opgave voor 
realisatie van opvangplekken voor de diverse doelgroepen. 
Bijgevoegde brief van de Commissaris van de Koning, mevrouw Idema, gaat in op de verhoogde 
opgave voor vaste en langdurige opvangplekken voor asielzoekers in Noord-Brabant 
(asielzoekerscentra). Bij de brief zijn 2 overzichten toegevoegd: 

1. Langdurige opvang asielketen volgens de uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen;  
2. Opvang asielzoekers (huidige opvang en opgave).  

 
a. District de Markiezaten 

 
In het district de Markiezaten dienen, zoals op de visualisatie 1 te zien is, 550 vaste en langdurige 
huisvestingsplekken voor asielzoekers gerealiseerd te worden (flexibilisering asielketen).  
Op visualisatie 2 zijn de 175 plaatsen voor Crisisnoodopvang (CNO), die tot 1 oktober a.s. in de 
gemeenten Bergen op Zoom en Moerdijk zijn gerealiseerd, hierop in mindering gebracht.  
 
Het is echter de bedoeling dat gemeenten in het district de Markiezaten, langdurig voor 550 
asielzoekers vaste opvangplekken beschikbaar hebben (zgn. asielzoekerscentra). 
Gezien deze opgave worden er op gemeentelijk en districtsniveau momenteel flinke inspanningen 
verricht om de (on)mogelijkheden van deze vaste opvangplekken in beeld te brengen. Daarnaast 
dienen de nodige opvangmogelijkheden beschikbaar te zijn voor alle doelgroepen:  

• Oekraïense vluchtelingen  

• Asielzoekers, Crisisnoodopvang (CNO) 

• Alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV)  

• Vergunninghouders (statushouders)  

• Reguliere opgaven in de opvang van asielzoekers (uitvoeringsagenda flexibilisering 
asielketen). 



 
 
 
 
 
 
Wellicht ten overvloede noemen we nogmaals dat we in het district Markiezen gezamenlijk deze 
opgaven willen oppakken binnen de mogelijkheden die we daarvoor realistisch zien. De inzet van de 
gemeenten in het district Markiezaten is om door samen te werken te voorkomen, dat het Rijk 
dwangmiddelen gaat inzetten om voldoende opvang te realiseren. 

 
b. Gemeente Roosendaal 

De gemeente Roosendaal neemt uiteraard haar verantwoordelijkheid als het gaat om opvang van 
asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Daar waar mogelijk wordt er ingezet op (tijdelijke) 
hulp om een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing voor de asielcrisis.  

Zo is er van half mei tot half augustus een Crisisnoodopvang aan de Wijnkorenstraat operationeel 
geweest voor 50 vluchtelingen. Momenteel worden inspanningen verricht om een volgende locatie 
geschikt te maken voor Crisisnoodopvang.  
 
Met de Hotel- en Accommodatieregeling, waar vanaf begin dit jaar gebruik kon worden gemaakt, zijn  
inmiddels 14 vergunninghouders/statushouders tijdelijk gehuisvest. In oktober zal er weer een nieuwe 
aanvraag naar het COA gaan voor minimaal 2 personen.  
 
Voor het kamerproject voor opvang van AMV-ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) zijn 
momenteel 5 kamers beschikbaar. In november zullen daar 6 personen kunnen worden opgevangen. 
Het is de bedoeling dat er in totaal 10 tot 12 AMV-ers in Roosendaal gaan wonen. Zij tellen mee voor de 
taakstelling van huisvesting van statushouders. 
 
De taakstelling 2022 was voor de eerste helft (inclusief achterstand uit 2021) 80 statushouders. De 
taakstelling voor de tweede helft 2022 was in eerste instantie 59, maar is informeel verhoogd met 29 
naar 88. Deze verhoging zal formeel bij de taakstelling eerste helft 2023 geteld worden.  
De totale taakstelling voor 2022 voor Roosendaal is nu als volgt: 
achterstand 2021    36  
2022, eerste helft   44  
2022, tweede helft   59 (informeel 88)  
Totale taakstelling 2022   139 (informeel 168)  
Op dit moment zijn er in totaal 109 personen gehuisvest in 27 woningen.  
Er worden in  2022 nog een aantal nareizigers verwacht, nieuwe instroom van AMV-ers (6), en er staan  
enkele woningen klaar voor uitgifte. Verwacht wordt dat dit jaar kan worden afgesloten met de huisvesting 
van 143 statushouders, 4 meer dan volgens de taakstelling is opgelegd. 
 
Tenslotte kan worden gemeld dat er met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) al enige tijd 
gesprekken zijn over hoe de gemeente een bijdrage kan leveren aan de opgave flexibilisering asielketen 
door het faciliteren van huisvesting voor asielzoekers.  
 

Vervolg(procedure  

 
Bij verdere ontwikkelingen zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. 
 

Bijlagen 
 
Brief van de Commissaris van de Koning in haar rol als rijksorgaan. De brief gaat over de Flexibilisering 
van de asielketen en de verhoogde opgave langdurige opvangplekken voor asielzoekers in Noord-
Brabant. Als bijlage zijn toegevoegd: 
1. Visualisatie langdurige Opvang Asielzoekers (voortgang opgave Flexibilisering asielketen) 
2. Visualisatie tijdelijke en langdurige opvang Asielzoekers (inclusief CNO en noodopvang) 
(momentopname) 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting en ondertekening 
 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 
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• Discla imer: De geta llen va n  de h uidige o pva n g en de o pga ve zijn  co mplexer da n weergegeven do o rda t er versch illen de so o rten lo ca ties (n o dig) 
  zijn  en so mmige besta a n de lo ca ties ga a n  krimpen va n uit dra a gvla k en flexibiliteit.
  Deta ils w o rden bespro ken  in  de regio n a le o verleggen met COA en de PRT.
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• Disclaime r: De  g e talle n van de  huidig e  opvang e n de  opg ave  zijn comple xe r dan w e e rg e g e ve n doordat e r ve rschille nde  soorte n locatie s (nodig) 
  zijn e n sommig e  be staande  locatie s gaan k rimpe n vanuit draag vlak e n fle xibilite it.
  De tails worde n be sprok e n in de  re g ionale  ove rle g g e n me t COA e n de  PRT.
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