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onderwerp

Asielafspraken

Geachte heer De Jonge en heer Van der Burg,
De beelden die de wereld overgaan uit de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen
onderstrepen dat het asielvraagstuk een groot Nederlands probleem is. De vandaag gemaakte
afspraken inzake dit vraagstuk zijn vanuit een sterk gedeeld gevoel van urgentie ook mede door de
gezamenlijke provincies ondersteund. Tegen het licht van de schrijnende en onmenselijke situatie
in Ter Apel willen we niets anders dan die breed gedeelde aanpak onderschrijven.
Aanvullend op deze steun, is het ook noodzakelijk om enkele punten mee te geven ten aanzien van
hoe we verder invulling willen geven aan de afspraken voor zover die betrekking hebben op de rol
van de provinciale overheid.
1. Het verdeelvraagstuk van asielzoekers en de toewijzing van kwantitatieve doelstellingen voor
gemeenten is een rijksverantwoordelijkheid.
2. De systematiek van het interbestuurlijk toezicht voor statushouders kan navolging krijgen voor
de toezichthoudende taak ten aanzien van de doelstellingen voor asielzoekers.
3. Als het gaat om de concrete invulling van de provinciale taak werken we deze op een dusdanige
wijze verder uit dat er geen verschil in opvatting bestaat over de wijze waarop die taak ook
concreet kan worden uitgevoerd. Het bijbehorende instrumentarium en financiële randvoorwaarden
zijn ook onderdeel van die uitwerking.
Deze punten vormen de basis voor de hierboven uitgesproken steun voor de afspraken. Met
zorgvuldige en tijdige afstemming daarover kunnen wij als overheid ook een rol spelen voor de
grote uitdaging waar wij voor staan. Wij spreken met deze brief ook de verwachting uit dat daar
waar we elkaar ondersteunen in het formuleren van de gezamenlijke opgave, we elkaar ook vinden
in het formuleren en organiseren van de juiste randvoorwaarden. De gezamenlijke provincies
zullen hierover op korte termijn een voorstel doen om de vandaag gemaakte afspraken nader te
concretiseren.
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We kunnen als één overheid krachtig blijven samenwerken. Dat vraagt voor de toekomst dat u ons
tijdig betrekt. Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid een nadere toelichting te geven op ons
standpunt.

Hoogachtend,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG

Jaap Smit,
voorzitter
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