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1. Opening, mededelingen en verslag 

 

2. Strategische agenda/bespreekpunten 
 

a) Asielopvang bestuursakkoord 
 

In de BAC ROWW zijn de bestuurlijke afspraken ten aanzien van de asielmigratie 

problematiek besproken. Veiligheidsberaad en VNG hebben de afgelopen week een eerste 

aanzet gemaakt voor dergelijke afspraken. Veiligheidsregio’s, VNG en het rijk hebben 

vervolgens onderhandeld over deze afspraken, wat is uitgewerkt tot een concept- 

bestuursakkoord. Het IPO was niet betrokken bij dit proces. Het kabinet zal in de 

Ministerraad van vrijdag 26 augustus tot besluitvorming komen ten aanzien van het 

bestuursakkoord. In het concept- bestuursakkoord komt de provinciale rol niet duidelijk 

naar voren. Minister Hugo de Jonge heeft aan gedeputeerde Jan de Reus en Commissaris 

van de Koning Jetta Klijnsma verzocht om de regie te nemen voor het schrijven van een 

tekstvoorstel over de rol van de provincies. In de concept wetsontwerp wordt door het 

kabinet een rol toebedeeld aan de provincies in het kader van asielopvang en 

statushouders. Dit betekent dat er na moet worden gedacht wat de rol van de provincie is 

op dit gebied. In de vorige BAC ROWW van 5 juli heeft de BAC haar voorkeur uitgesproken 

voor variant 2b: wettelijke taak gemeente vastgesteld door middel van een verdeelbesluit 

door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en toezichtsrol bij het Rijk. Middels de 

procesafspraken geven de provincies invulling aan hun rol.  

 

Concluderend, de BAC ROWW is verdeeld over het effect van het wel of niet ondertekenen 

van het concept- bestuursakkoord, met name vanwege de onduidelijkheid over de rol van 

de provincie en de uitwisselbaarheid tussen statushouders en asielzoekers. De BAC ROWW 

vindt dat er helderheid moet komen over de rol van de provincies. De wederkerigheid en 

randvoorwaarden zijn daarbij belangrijke elementen voor de BAC ROWW, als het gaat om 

bestuurlijke afspraken. De rol van de provincies dient uitgewerkt te worden en ook de 

financiële afspraken. De BAC ROWW geeft een verdeeld advies aan het IPO- bestuur om 
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Vergaderdatum en -tijd: 24 augustus van 20:00-21:00 

Locatie: Digitaal, middels Teams 

het concept- bestuursakkoord wel of niet te ondertekenen. Het besluit om het concept- 

bestuursakkoord te ondertekenen wordt donderdag 25 augustus voorgelegd aan het IPO- 

bestuur. Er wordt een tekstvoorstel gemaakt om de rol van de provincie te verduidelijken 

in het concept- bestuursakkoord, zoals in variant 2b staat. 

 

3. Rondvraag en sluiting 
 
 


