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Geachte heer, m e v r o u w , 

Namens de Staatssecre tar is van Vei l igheid en Just i t ie s tuur ik u b i jgaande br ief me t het verzoek van 
de inhoud kennis te n e m e n . 

Hoogach tend , 
De Minister van Vei l ighe id en Just i t ie, 
namens deze, 

G. de Kru i j f f 
Hoofd Nat ionaal C r i s i scen t rum 

E ncc@nc tv .m inven j . n l 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. I f you are not the addressee or i f this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Directoraat -Generaal 

Aan alle burgemeesters, colleges van B&W en gemeenteraden v reemdel ingenzaken 
Directie Migratiebeleid 
Juridische en Algemene Zaken 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/venj 

Datum 24 september 2015 
Onderwerp Crisisnoodopvang 

Ons kenmerk 
686558 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen 

Geachte dames en heren, 

In een brief van de directeur-generaal Vreemdelingenzaken d.d. 17 september 
jongstleden werd u via de voorzitters van de veiligheidsregio's gevraagd om hulp 
voor de kortdurende crisisnoodopvang van asielzoekers. Dit heeft geresulteerd in 
vele aanbiedingen uit het hele land. Het aanbod aan opvangmogelijkheden, groot 
en klein, leidde er toe dat het toen gevraagde aantal van 1500 slaapplaatsen voor 
72 uur snel gevonden was. In de media hebt u mij, namens het kabinet, al mijn 
grote waardering horen uitspreken voor deze betrokkenheid. Ik laat u ook graag 
met deze brief weten dat ik u dankbaar ben daarvoor en onder de indruk ben van 
de verantwoordelijkheid die vele gemeentebesturen al hebben getoond door 
locaties beschikbaar te stellen. 

Hoewel de eerste vraag gericht was op kortdurende crisisnoodopvang, blijft 
crisisnoodopvang nodig. Het COA werkt hard aan het realiseren van nieuwe 
locaties voor opvang en noodopvang, maar doordat de instroom van mensen die 
hun toevlucht in Nederland zoeken hoog blijft en crisis noodopvanglocaties in 
beginsel maar voor 72 uur beschikbaar zijn, zullen nieuwe kortdurende 
crisisnoodopvanglocaties nodig blijven. Uw wordt dus nog steeds gevraagd zich te 
melden met een geschikt aanbod. 

Via het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) is veel praktische informatie 
beschikbaar. Zo wordt daar onder andere het onderscheid tussen 
crisisnoodopvang, noodopvang, tijdelijke opvang en reguliere opvang toegelicht. 
Voor de crisisnoodopvang werkt het COA met de lijst van door gemeenten 
aangeboden locaties. Het heeft uiteraard de voorkeur van het COA om enkele 
dagen vooraf aan u kenbaar te maken dat COA van een aangeboden locatie 
gebruik wil maken. Dat lukt door de onzekerheid van de instroom helaas niet 
altijd en in het uiterste geval hoort u uiterlijk om 16.00 uur dat het COA dezelfde 
avond gebruik wil maken van uw aanbod. Het is dus niet nodig dat u direct nadat 
u een aanbod hebt gedaan een locatie geschikt maakt voor crisisnoodopvang. 
Financiering van de opvang vindt plaats door COA op basis van een vast bedrag 
van C 40,00 per nacht per plaats. Ook hiervoor geldt dat dit het aantal plaatsen 
betreft dat COA u daadwerkelijk (uiterlijk 16.00 uur op dezelfde dag) gevraagd 
heeft beschikbaar te stellen. Hebt u vragen over crisisnoodopvang dan is het COA 
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bereikbaar op 088-7156789 en noodopvangveiligheid@coa.nl. 

In korte termijn is er al veel gerealiseerd en ik verwacht dat wij ook de komende 
tijd een beroep zullen blijven doen op uw inzet. Ik richt mijn brief bewust niet 
alleen aan burgemeesters of colleges, maar ook aan de gemeenteraden. Ik 
realiseer mij namelijk dat wat ik u vraag een gezamenlijke inspanning vereist. 
Niet alleen in de samenwerking tussen Rijk en gemeente, maar ook binnen uw 
lokale gemeenschap. Daarom betrek ik met de aanschrijving van deze brief ook 
de gemeenteraden, die als vertegenwoordigers van de lokale bevolking voor mij 
de flexibiliteit en het begrip vertegenwoordigen die van uw inwoners gevraagd 
worden. Ik ben u en de inwoners van uw gemeenten daarvoor dan ook zeer 
erkentelijk. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris 

K.H ijkhoff 

van Veiligheid en Justitie, 

Directoraat -Generaa l 
V reemde l ingenzaken 
Directie Migratiebeleid 
Juridische en Algemene 
Zaken 

Datum 
24 september 2015 

Ons kenmerk 
686558 
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