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In een extra bestuursvergadering heeft het IPO-bestuur gesproken over het concept wetsvoorstel 

dwingend instrumentarium asielzoekers. Bij alle provincies is er de intentie om bij te dragen aan de 
oplossing van het acute vraagstuk, vanuit een heldere rol en verantwoordelijkheid voor de 

provincies. Vanuit die intentie heeft het IPO-bestuur op 25 augustus besloten tot het mede 

ondertekenen van afspraken over de opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van 
statushouders. Daarbij is tevens besloten om een begeleidende brief naar het Rijk te sturen, waarin 

onder andere aandacht is gevraagd voor het nader uitwerken van de provinciale rol bij de 

bestuurlijke afspraken inzake opvang van asielzoekers.  
 

Het IPO-bestuur spreekt op 15 september als uitwerking van deze brief over een advies richting het 

kabinet over de rolinvulling van provincies in de voorziene wet ‘Dwingend juridisch instrumentarium’. 
Het IPO-bestuur benadrukt hierbij: 

- Dat de provincies trede 1 t/m 3 van de ladder van interbestuurlijk toezicht voor haar 

rekening willen nemen, maar niet de volledige lader.  
- Dat provincies, en gemeenten, ruimte (moeten) hebben voor regionaal maatwerk en vrij 

moeten zijn in de vormgeving van de provinciale regietafel migratie en integratie (PRT). De 

voorzitter van de PRT is niet de Commissaris van de Koning als rijksorgaan, maar eventueel 
als Commissaris van de Koning.  

 

Voorts wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om ook met kleinere locaties te werken, en 
voor de verdeelsleutel. Er komt voor de wet een consultatieronde waarbij provincies in de 

gelegenheid zijn om verbeteringen te suggereren.  
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