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Geachte heer, mevrouw, 

Graag vraag ik uw aandacht voor de brief in de bijlage van dhr. J.C. Goet I DG Vreemdelingenzaken. 

Hoogachtend, 
De Minister van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 

G. de Kruijff 
Hoofd Nationaal Crisiscentrum 

E ncc@nctv.minveni.nl 
T +31 (0)70 751 5151 (algemeen nummer) 
T +31 (0)70 751 5000 (incident nummer) 
F +31 (0)70 756 9500 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 3 0 SEP 2015 

AFD: 

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. 

Ministry of Security and Justice 

l 



Ministerie van Veiligheid en Justitie 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Directoraat-Generaal 

Aan alle burgemeesters, colleges van B&W en gemeenteraden vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheld.nl/ven] 

Ons kenmerk 
689292 

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

Datum 30 september 2015 brief behandelen. 

Onderwerp Crisisnoodopvang 

Geachte dames en heren, 

Op 17 september heb ik u gevraagd om hulp voor de kortdurende 
crisisnoodopvang van asielzoekers. Net als de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie ben ik dankbaar voor uw snelle aanbod dat op basis van die brief is 
gedaan. Zoals de staatssecretaris in zijn brief van 24 september al aangaf blijven 
kortdurende crisisnoodopvanglocaties nodig, gedurende de tijd dat het COA werkt 
aan het creëren van voldoende opvanglocaties voor de langere termijn waar de 
mensen uit de crisisnoodopvang naar kunnen doorstromen. 

Het COA werkt hard aan het realiseren van nieuwe locaties voor opvang en 
noodopvang, tegelijkertijd blijft de instroom van mensen die hun toevlucht in 
Nederland zoeken hoog. Daardoor blijft het voorlopig noodzakelijk ook mensen in 
crisisnoodopvanglocaties op te vangen. Het tempo waarmee structurele capaciteit 
beschikbaar komt, houdt geen gelijke tred met de aantallen vluchtelingen die 
dagelijks in Nederland arriveren. Wij maken op dit moment gebruik van de eerder 
vanuit de gemeenten aangeboden crisisnoodopvanglocaties. Sommige locaties 
zijn gebruikt en gesloten, andere locaties zijn nog in gebruik en we beschikken 
nog over enige reserve capaciteit. Echter de aanhoudende hoge instroom en de 
verwachting dat die instroom hoog zal blijven in de komende periode hebben mij 
doen besluiten opnieuw een beroep op u te doen voor het beschikbaar stellen van 
gemeente noodopvang. Graag ontvang ik dan ook van uw gemeente een aanbod 
voor gemeentelijke noodopvang voor minimaal 72 uur en zo mogelijk voor een 
langere periode. 

Om te voorkomen dat vluchtelingen steeds weer opnieuw moeten worden 
verplaatst tot zij in de reguliere opvang kunnen worden opgenomen, zou een 
mogelijk oplossing voor dit probleem kunnen zijn een wat meer structureel 
(gezamenlijk) aanbod van gemeenten. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan 
enkele grotere locaties per veiligheidsregio, die tot het einde van het jaar 
beschikbaar zijn. 

Het verzoek is om het aanbod aan opvangplekken zo spoedig mogelijk te 
communiceren met het LOCC via LOCC©NCTV.minvenj.nl en/of 088-6628048. 

Pagina 1 van 2 



Het LOCC Inventariseert en communiceert het aanbod met het COA. Er zal tijdig 
contact met u worden opgenomen wanneer gebruik zal worden gemaakt van het 
aanbod. 

Directoraat-Generaal 
Vreemdelingenzaken 
Directie Migratiebeleid 
directie Migratiebeleid 

Hebt u vragen over crisisnoodopvang dan is het COA bereikbaar op 088-7156789 
en noodoDvanqveiliQheid(5)coa.nl. Ook via het Landelijk Crisismanagement 
Systeem (LCMS) is veel praktische informatie beschikbaar. (O&A LOCC COA hoge 
instroom) 

Datum 
30 september 2015 

Ons kenmerk 
689292 

Ik hoop opnieuw op uw steun in deze. 

C 
DG 
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