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Onderwerp: verlenging Tussenvoorziening

Geachte raadsleden,

Sinds juli 2016 is in Eelde de Tussenvoorziening gevestigd. Eerst als oplossing voor de hoge instroom 
van asielzoekers, de laatste 2 jaar als pilot flexibilisering van de asielketen onder verantwoordelijkheid 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Stichting Inlia heeft de begeleiding verzorgd. Het ministerie 
heeft de gemeente Tynaarlo verzocht de Tussenvoorziening met nog 2 jaar te continueren. Als college 
hebben we besloten positief te staan tegenover een verlenging van de Tussenvoorziening met in eerste 
instantie een half jaar met een mogelijke uitloop naar 2 jaar. Alvorens we een definitief besluit nemen 
willen we u en de omwonenden graag raadplegen. Dit is ook conform de afspraak die in 2016 met u is 
gemaakt. 

Onderstaand geven we een terugblik en relevante informatie in relatie tot een nieuwe verlenging. Dit 
betreft de aanleiding, voortgang in de afgelopen 4 jaar, de constructie waaronder de Tussenvoorziening 
verder zou gaan, de consequenties voor de gemeente Tynaarlo en de huidige behoefte aan 
opvanglocaties bij het COA. 

Op 1 juli 2016 is de Tussenvoorziening (Tuvo) van start gegaan, een voorziening voor de opvang van 96 
statushouders. Met 6 gemeenten is in het kader van het gemeentelijk versnellingsarrangement een 
samenwerking gestart om de druk op de noodopvang te verminderen. Dit was nodig in verband met de 
hoge instroom van vluchtelingen destijds, waardoor de AZC’s vol zaten en mensen in sporthallen, 
beurscomplexen, etc. werden ondergebracht. Stichting Inlia heeft de opvang in de praktijk verzorgd. Er is 
een structuur gerealiseerd waarbij de statushouders een uitgebreid programma kregen aangeboden om 
wegwijs te worden in Nederland en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deelname aan de samenleving. 
In het voorjaar van 2018 is besloten te stoppen per 1 juli 2018 omdat er geen behoefte meer was aan 
deze vorm van opvang. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ons vervolgens in het voorjaar van 
2018 benaderd met het verzoek om door te gaan met de Tuvo, maar dan als pilot in het kader van 
enerzijds onderzoek naar mogelijkheden de asielketen te flexibiliseren en anderzijds de opvang van 
kansrijke asielzoekers. De gemeente Tynaarlo heeft hier aan meegewerkt, waarbij stichting Inlia de 
praktische uitvoering is blijven doen. Het aantal plaatsen werd op grond van opgedane ervaringen wel 
beperkt tot 72. Wij hebben u destijds over deze ontwikkeling per brief geïnformeerd. 
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Er hebben zich de afgelopen 4 jaar geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. De opvang is rustig 
en goed verlopen. Er zijn vele vrijwilligers betrokken bij de activiteiten op de Tuvo. Het programma heeft 
zich steeds beter ontwikkeld, na een enigszins moeizame opstartfase. 

Het gebouw is niet optimaal, maar voldoet wel aan de veiligheidseisen. Het WODC, het 
onderzoeksbureau van het ministerie, heeft dit voorjaar een evaluatie uitgevoerd. De resultaten zijn nog 
niet beschikbaar, maar een eerste inschatting is dat de opvang als overwegend positief wordt ervaren. 

Op 1 juli 2020 loopt de tweede 2-jaars termijn af. Het ministerie van J&V heeft aangegeven nog graag 
een half jaar door te willen gaan. In dit half jaar komen de resultaten van de evaluatie beschikbaar en op 
basis daarvan zal de keus gemaakt worden of deze termijn verlengd wordt naar 2 jaar. Het ministerie 
heeft ons verzocht onze medewerking daaraan te verlenen. Het plan is de Tuvo voort te zetten als 
bijzondere vorm van Aanvullende opvang (AVO), een bestaande modaliteit bij het COA. Een bijzondere 
vorm omdat hier opvang en begeleiding niet bij COA maar bij een externe partij komt te liggen, in dit 
geval INLIA. Het COA financiert de opvang en begeleiding binnen de haar mogelijke financiële kaders. 

Het streven van het ministerie was om voor 1 april tot overeenstemming te komen met het COA, dit is niet 
gelukt. Ten tijde van dit schrijven is er nog geen duidelijkheid te geven hoe de constructie precies wordt 
en welke afspraken er met en tussen het COA, het ministerie, Inlia en de gemeente zijn te maken. 
Omwille van de tijd hebben wij gemeend u alvast wel te raadplegen, zodat we, wanneer deze zaken wel 
bekend zijn, ook weten hoe u als raad tegen de verlenging aan kijkt. 

Wat betekent continuering voor de gemeente?
●Het ministerie wil graag dat de gemeente de regierol krijgt op het inhoudelijke programma. Dit betekent 
dat wij vooruitlopend op de nieuwe wet inburgering op een directe manier invloed kunnen uitoefenen op 
de vormgeving van de voorinburgering in AZC ’s en hoe de afstemming met de gemeenten van 
huisvesting geoptimaliseerd kan worden. 
●De gemeente is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de Tuvo-leerlingen en voor het 
leerlingenvervoer. De afgelopen 4 jaar heeft stichting Baasis dit verzorgd. Er zal opnieuw bekeken 
moeten worden wat de meest geschikte locatie is. De kosten die we als gemeente hebben gemaakt zijn 
door het ministerie vergoed en dit zal ook het komend half jaar gebeuren.. 

Op grond van de volgende argumenten heeft het college gemeend een positieve houding te moeten 
aannemen met betrekking tot de verlenging.
●De Tuvo heeft goed gefunctioneerd de afgelopen 4 jaren.
●Er is dringend behoefte aan opvangplekken. Ook Tynaarlo is gevraagd om opvanglocaties te zoeken 
voor extra plaatsen. Met de Tuvo hebben we in ieder geval 72 plaatsen gerealiseerd. 
●De Tuvo kan een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie vervullen inzake de landelijke ontwikkelingen 
rondom voorinburgering op de AZC’s.
●Een groot aantal inwoners heeft zich ingezet voor de gasten van de Tuvo en zullen dat naar 
verwachting blijven doen.

Naast argumenten om te kiezen voor verlenging zijn er ook een aantal kanttekeningen te benoemen.
●De locatie van de DFA, het pand waar de Tuvo is gevestigd is niet optimaal. Het is echter beter dan een 
sporthal of beurscomplex. Wel kan gezocht worden naar betere locaties, mogelijk ook voor extra 
kleinschalige opvang om aan de vraag van het rijk te voldoen. 
●Er zullen nog afspraken gemaakt moeten worden met het ministerie, Inlia en het COA over bijvoorbeeld 
de financiering en verdeling van de verantwoordelijkheden. Er dient goede afstemming te zijn tussen 
COA en Inlia, die is er nu nog niet. 

Financiële consequenties
Uitgangspunt is dat continuering van de Tuvo geen financiële consequenties heeft voor de gemeente. 
Over vergoeding van kosten die we als gemeente moeten maken zijn we nog in overleg. Mocht blijken 
dat we niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan alsnog de medewerking worden geweigerd. 
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Wij nemen contact op met vertegenwoordigers van de diverse raadsfracties, zodra er meer informatie 
bekend is over de precieze invulling. Op deze manier willen wij uw overwegingen mee kunnen nemen in 
de uiteindelijke besluitvorming. Ook kunnen we dan ingaan op eventuele vragen

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris Burgemeester
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