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De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Voortgang 

opvangopgave voorjaar 2023 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

De aanleiding is gelegen in de ingelaste bijeenkomsten van  

het Veiligheidsberaad op 13 maart 2023 om te spreken over de voortgang van de 

opvangopgave voor het voorjaar van 2023. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in te stemmen met het verzenden van de brief ´Voortgang  

opvangopgave voorjaar 2023´ aan de Tweede Kamer. 

 

3.     Kernpunten 

Doelstelling is gelegen in de aanpak van de opvangopgave in het voorjaar van  

2023 teneinde opvangtekorten te voorkomen. Daartoe is een drietal oproepen 

gedaan tijdens het Veiligheidsberaad.  

 

4.     Toelichting 

De brief ´Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023´ bevat een weergave op 

hoofdlijnen van het besprokene tijdens het Veiligheidsberaad. 

 

4.1 Politieke context 

In kabinetsverband wordt gesproken over het asielvraagstuk,  

en als onderdeel daarvan de asielopvang, gesproken. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

Het bestaande financieringsarrangement blijft van toepassing voor de duur van de 

verlengde inzet van crisisnoodopvang.  

 

4.3 Juridische overwegingen 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

4.4 Krachtenveld 

Betrokken partijen zijn organisaties in de asielketen (met name COA en IND),  

interdepartementale partners (via de ACMS en de MCMS) en interbestuurlijke  

partners (via de LRT en het VB). 

 

4.5 Strategie 

De voortgang van het maatregelenpakket wordt nauwlettend en doorlopend 
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gemonitord. Wanneer daartoe aanleiding bestaat wordt wederom met het 

Veiligheidsberaad gesproken dan wel andersoortige acties genomen. 

 

4.6 Uitvoering 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

4.7 Implementatie 

Om de opvangopgave aan te pakken is succesvolle tenuitvoerlegging van het 

maatregelenpakket nodig, waaronder de verlengde inzet van crisisnoodopvang en 

de bijbehorende oproepen. 

 

4.8 Communicatie 

Na afloop van het Veiligheidsberaad is via verschillende mediakanalen al aandacht  

besteed aan het besprokene. 

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

Dit is hier nu niet van toepassing. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

           

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


