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Aan Burgemeestersoverleg 
Van Juristen VRNHN 
Onderwerp Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden betrokken partijen 

(landelijk-regionaal-lokaal) 
Datum 9 mei 2022 

 
Aanleiding 

Deze memo beoogt inzicht te geven in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle 

betrokken overheden op landelijk, regionaal en lokaal niveau met betrekking tot: 

- het huisvesten van statushouders (reguliere asielstroom); 

- de crisisnoodopvang;  

- de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

 

Tot slot wordt kort ingegaan op de inrichting van de Programma-DG en de benodigde overlegstructuren 

waarmee de coördinatie vanaf 10 mei 2022  (is) over(ge)gaan van een nationale crisisstructuur naar een 

bijzondere crisisstructuur van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS) en de 

daaronder ressorterende Ambtelijke Commissie Migratie en Samenleving (ACMS). 

 
Statushouders 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is belast met de materiële en immateriële opvang van 

asielzoekers. Statushouders of vergunninghouders worden door het (COA) gekoppeld aan gemeenten1. 

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders 

in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling2. 

 

De landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders wordt vastgesteld door de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. 

 
Crisisnoodopvang (CNO) reguliere asielzoekers 

Door tekort aan reguliere opvangplekken voor de opvang van asielzoekers doet de situatie zich voor dat 

gebruik moet worden gemaakt van crisisnoodopvang (CNO). Het COA is dan niet meer in staat zijn 

wettelijke taak om iedere asielzoeker een opvangplek aan te bieden volledig uit te voeren. Om te 

voorkomen dat asielzoekers letterlijk op straat moeten slapen is dan de inzet van crisisnoodopvang nodig. 

 

In onderstaand schema is stapsgewijs opgenomen hoe het besluit tot inzet van locaties voor  

crisisnoodopvang tot stand komt. Hieronder zullen deze stappen kort worden toegelicht.  

 
1 Artikel 3, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
2 Artikel 28 van de Huisvestingswet 
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COA 

Het COA brengt de minister van J&V en staatssecretaris J&V op de hoogte niet meer de wettelijke taak te 

kunnen uitvoeren vanwege een tekort aan reguliere opvangplaatsen. Het ministerie van J&V en het COA 

richten, en activeren, een landelijk coördinatieteam in.  

 

Minister J&V 

Het is de minister die besluit (óf en) om een dringend verzoek te doen aan de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s om crisisnoodopvang voor asielzoekers in te richten. 

 

De minister van J&V doet een dringend beroep op de gemeenten via de voorzitter van de veiligheidsregio.  

 

CvK 

De minister informeert hierover tevens de Commissaris van de Koning, in zijn rol als Rijksheer. De CvK 

laat zich informeren over de voortgang van en het vervolg op het verzoek van de minister van J&V via de 

Provinciale Regietafel en rapporteert hierover aan de minister. 

 

Veiligheidsregio 

De voorzitter van de veiligheidsregio roept het Algemeen Bestuur bijeen om het verzoek van de minister te 

bespreken en te bezien welke burgemeesters bereid zijn om CNO in de gemeente te organiseren. 

 

Burgemeester / college / gemeenteraad 

De burgemeester neemt, na bespreking met het college en/of de gemeenteraad, een besluit over het 

verzoek. Strikt formeel, juridisch is er overigens geen toestemming van de gemeenteraad nodig tot de inzet 
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van CNO. In het geval een gemeente heeft besloten tot de inzet van CNO wordt de voorzitter van de 

veiligheidsregio en het landelijke coördinatieteam hierover geïnformeerd. Het landelijke coördinatieteam 

informeert vervolgens de minister en de staatssecretaris van J&V hierover. 

 

Het besluit tot de inzet van CNO betekent niet dat daarmee (noodzakelijkerwijs) een nationale 

crisisstructuur of nationale crisisorganisatie wordt ingericht. De inzet van CNO vindt plaats zonder de 

opschaling tot een nationale crisisorganisatie of -structuur. 

 
Opvang ontheemden Oekraïne 

De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is dermate hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen 

de bestaande structuren (nood)opvang te bieden. Deze crisis is inmiddels uitgegroeid tot een buitengewone 

omstandigheid die afwijking van bestaande structuren noodzakelijk maakt om deze het hoofd te bieden. In 

deze situatie heeft het kabinet het noodzakelijk geacht om gebruik te maken van de Wet verplaatsing 

bevolking (hierna: Wvb). 

 

Burgemeester 

Burgemeesters hebben hiermee de wettelijke taak gekregen om zorg te dragen voor de opvang, waaronder 

begrepen de huisvesting en verzorging en de registratie, van ontheemden uit Oekraïne, alsmede de 

voorbereidingen daartoe3.  

 

Minister / Staatssecretaris Justitie en Veiligheid 

De minister en de staatssecretaris van J&V en  geven met de “Regeling van de Minister van Justitie en 

Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963, houdende 

regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne 

(Regeling opvang ontheemden Oekraïne)”  richtlijnen of aanwijzingen aan de burgemeester met betrekking 

tot deze taak.  

 

Veiligheidsregio 

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s bij deze crisis - het 

betreft immers een crisis van meer dan plaatselijke betekenis - een coördinerende rol binnen hun 

veiligheidsregio. 

 
Inrichting bijzondere crisisstructuur Oekraïne 

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) heeft ingestemd met de opdrachtformulering van de 

programma-directie vluchtelingen uit Oekraïne (DG OEK) en de Nationale Opvang Organisatie (NOO).  

DG.OEK gaat zich vooral bezighouden met de coördinatie en integratie van interdepartementaal beleid 

voor de plaatsing, opvang, repatriëring en bestendiging verblijf van Oekraïense vluchtelingen. DG OEK 

wordt opdrachtgever voor de NOO. De NOO heeft tot doel om partnerorganisaties (vooral gemeenten) te 

ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van kortdurende crisisnoodopvang, tijdelijke noodopvang, 

locaties voor langdurig verblijf, en particuliere opvang. 

 

Met de inrichting van DG.OEK gaat de coördinatie vanaf 10 mei 2022 over van een nationale crisisstructuur 

naar een bijzondere crisisstructuur van de Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving (MCMS) en de 

daaronder ressorterende Ambtelijke Commissie Migratie en Samenleving (ACMS). De voorzitter van het 

Veiligheidsberaad is, gelet op de hiervoor beschreven coördinerende rol van de veiligheidsregio’s als 

vertegenwoordiger van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, ook bij de MCMS aanwezig.  

 
3 artikel 4, eerste lid, van de Wvb 
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In onderstaand figuur is dit schematisch weergegeven. 

 

 

 
 

 

 


