
 

 
 

 

 
 

 

 
Datum  : 31 juli 2020 
 

Naam & fractie : Regien Courtz - VVD 
 

Onderwerp : Honderden extra plekken voor asielzoekers 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
Sinds 2015 is er sprake van een grote stroom asielzoekers naar Nederland. Een stroom die de 
afgelopen jaren weer ingedamd is, door vluchtelingen ook in veilige havens in de regio op te vangen. 
Desondanks maken er veel mensen gebruik van de asielprocedure vanuit economische motieven, 
terwijl deze daar niet voor bestemd is. Voor de VVD is het belangrijk dat mensen uit een veilige regio 
daar opgevangen worden of terug gezonden worden, omdat er een grens is aan wat ook Overijssel 
aan kan. Zowel voor wat betreft de instroom op de – toch al overspannen - woningmarkt, als het 
behoud van onze culturele waarden. 
 
De Stentor van 29 juli kopte ‘COA zoekt honderden extra plekken voor asielzoekers in Oost-
Nederland; ‘Misschien op vakantieparken’’. In het artikel wordt aangegeven dat de organisatie zo’n 
400 extra opvangplekken zoekt per provincie, ook omdat de opvangcapaciteit bijna helemaal wordt 
gebruikt.  
 
Tegelijkertijd berichtte de NOS op 31 juli dat het aantal asielzoekers dit jaar tot 72% is gedaald via het 
artikel  ‘Aantal asielzoekers en nareizigers veel lager door Coronacrisis’.  
 
 
De VVD fractie heeft naar aanleiding van beide artikelen de volgende vragen: 
 

1. Is het correct dat er in Overijssel 400 plekken extra voor de opvang van asielzoekers worden 
gezocht? 

2. Wat is de feitelijke rol van de Provincie Overijssel inzake het huisvesten van asielzoekers en 
hoe verhoudt deze zich tot de verantwoordelijkheid van het Rijk en Gemeenten? 

3. Is de Provincie Overijssel bereid om, bijvoorbeeld o.b.v. de actuele, lagere instroomcijfers, de 
discussie met het Rijk te voeren over noodzaak van de extra benodigde plekken voor 
asielzoekers in Overijssel?  

4. Vinden er gesprekken met gemeenten in Overijssel plaats? Welke zijn dit? En hoe staan 
gemeenten in Overijssel tegenover eventuele extra opvang? 

5. Hoeveel asielzoekers zijn er op dit moment gevestigd in Overijssel? 
6. Wat is het percentage asielzoekers geweest wat de afgelopen 5 jaar een verblijfsvergunning 

heeft ontvangen en daarmee statushouder is geworden in Overijssel? 
 
Het is de rol van de provincies om toe te zien of gemeenten aan hun verplichtingen voldoen voor wat 
betreft de landelijk opgelegde taakstelling voor het huisvesten van migranten met verblijfsvergunning, 
de zogenaamde statushouders.  
 

7. Zijn er gemeenten in Overijssel die voorrang verlenen aan statushouders bij het toewijzen van 
een woning? Indien dit het geval is, wat zijn de effecten op de al overspannen woningmarkt 
op dit moment en welke worden in de toekomst voorzien?  

8. Is bekend hoeveel procent van de statushouders in Overijssel een bijdrage levert op de 
arbeidsmarkt of via vrijwilligerswerk bijdraagt?  


