Verkenning kleinschalige opvang
Uitnodiging

In het hele land is behoefte aan meer (flexibele) ruimte voor de opvang van asielzoekers.
Op initiatief van de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT) is in 2020 op verzoek
van gemeenten afgesproken om te experimenteren met tien kleinschalige opvanglocaties.
Ook de Integrale handreiking van de uitvoeringsagenda (februari 2021) gaat in op deze pilots.
Hoe geven we die vorm? Het COA gaat hierover graag met u in gesprek.

Veel gemeenten geven aan meer draagvlak te verwachten voor
kleinschalige opvang. Kleinere locaties zouden bijvoorbeeld de
kansen vergroten op meer verbinding met de omgeving. Dit
draagt weer bij aan het traject van participatie en inburgering
in uw gemeente en aan de ervaren leefbaarheid in de
omgeving.

Opvang-op-maat, veilig en betaalbaar

Het COA nodigt u uit om samen te verkennen of en hoe
we opvang kunnen realiseren die tegemoetkomt aan de
verschillende wensen en belangen van alle partijen. Gericht
op een open samenwerking en menswaardige opvang. Hoe
zou die ‘opvang-op-maat’ het beste passen in de buurt of wijk
van uw gemeente. En hoe houden we die veilig en betaalbaar?

Welke doelgroepen kunnen waar worden opgevangen? Deze
verkenning loopt vooruit op de nieuwe Wet Inburgeringdie
in 2022 ingaat en biedt u daarmee kansen om daar nu al
resultaatgericht op in te spelen.

Op weg naar tien pilotlocaties

Het doel is om uiteindelijk te leren aan de hand van tien
pilotlocaties voor kleinschalige opvang. De ervaring die we
daarmee opdoen, is waardevol voor alle partijen. Samen
kunnen we zo komen tot een werkbaar model waarbij iedereen
een steentje bijdraagt aan de opvang en begeleiding van
asielzoekers, in proportie met de buurt, de wijk of het stadsdeel
waar de opvang wordt gerealiseerd. Met draagvlak in en
beheersbaar voor de omgeving. Samen kunnen we dat regelen.

Stappenplan en aanmelden

Is uw gemeente geïnteresseerd in deze gezamenlijke
verkenning? Hier vindt u meer informatie over het stappenplan
en kunt u zich aanmelden als belangstellende. We nemen dan
zo snel mogelijk contact met u op. Ook via de provinciale tafels,
waar over opvang wordt gesproken, kunt u samen met de
regiomanagers of andere bestuurlijke vertegenwoordigers van
het COA hierover in gesprek gaan.
De volgende stappen (richtlijnen) geven een beeld van waar we
met elkaar naar toe willen werken:
Stap 1: Inventarisatie fase
• Korte omschrijving van het voorstel en doel of motivatie van
uw gemeente om mee te doen aan een pilot.
• Aan welke doelgroep in de opvang denkt u?
• Hoe verhoudt de pilot zich tot de regionale opgave?
• Is er zicht op een locatie in de gemeente of regio?

Het aanbod aan activiteiten en aansluiting op de Nederlandse
samenleving en/of het terugkeerproces kan verschillen van
de reguliere begeleiding. Op dit punt kan de pilot ook het
verschil maken.
Tijdpad:
Aanmelden voor de pilot kan tot oktober 2021. Het plan van
aanpak resulteert in een bestuurlijke overeenkomst voor een
kleinschalige opvang in de gemeente.

Monitoring en evaluatie

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie
Centrum) monitort en evalueert de pilots. Het WODC weegt
in de evaluatie zaken als draagvlak, integratie, terugkeer en
afwegingen, zoals kosten mee en zet deze tegen elkaar af.

Stap 2: Gezamenlijk plan van aanpak
Het uitgangspunt is om vooraf zo veel mogelijk vrijheid te
geven aan nieuwe initiatieven waarbij een aantal zaken op een
minimumniveau geborgd moet worden. Uitgangspunt is dat
partijen de kwaliteit van opvang borgen. De asielzoeker moet
het minimaal gestelde aan begeleiding krijgen. Alleen de wijze
van uitvoering kan verschillen. De asielzoeker staat centraal.
Voorwaarden:
• De kleinschalige opvang biedt de asielzoeker een gelijk
waardige opvang die voldoet aan de minimale eisen op het
gebied van veiligheid, gezondheid en educatie/ begeleiding
(ongeacht wie het uitvoert) net als op andere opvanglocaties.
• De samenwerkings- en/of ketenpartners (bijvoorbeeld
Vluchtelingenwerk, IND, DT&V) worden meegenomen in
het plan van aanpak om het aanbod aan diensten voor de
asielzoeker te kunnen garanderen.
• De individuele pilot duurt maximaal 2 jaar. Na deze periode
is, met wederzijdse positieve evaluatie en goedkeuring, een
eventuele verlenging mogelijk.

Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Bjorge Scheper, vastgoedregisseur bij het COA
of via e-mail: bjorgescheper@coa.nl. Wilt u meer informatie over flexibele opvang? Kijk op COA.nl.

