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Samenvatting 

 

 

Het aantal vluchtelingen neemt toe. Het COA heeft besloten om met extra maatregelen te komen 

om zowel de instroom  te kunnen huisvesten, als de uitstroom van vergunninghouders te 

versnellen. Alleen dan kan het COA voldoende capaciteit beschikbaar houden om iedere 

vluchteling opvang te bieden. Daarom heeft het COA besloten de zelfzorgarrangement-regeling 

(zza) te verbreden naar gemeenten. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze regeling. De 

VNG heeft met het COA afgesproken hierin samen op te trekken.
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

Het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland groeit zo snel, dat voortdurend gezocht 

moet worden naar nieuwe maatregelen om zowel de instroom  te kunnen huisvesten, als de 

uitstroom van vergunninghouders te versnellen. Alleen dan kan het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA) voldoende capaciteit beschikbaar houden om iedere vluchteling opvang te 

bieden.  

 

Het COA wil inzetten op het versneld uitplaatsen van vergunninghouders die al zijn gekoppeld aan 

gemeenten; en door het instellen van ‘regeling ZZA voor gemeenten’. Gemeenten kunnen een 

beroep doen op deze regeling. De VNG heeft met het COA afgesproken hierin samen op te 

trekken.  

 

Bij een zelfzorgarrangement gaat het niet om de huisvestingsprocedure die al bekend is bij de 

gemeenten, maar om tijdelijk onderdak in gemeenten voor vergunninghouders die nog niet zijn 

uitgeplaatst naar een gemeente. Huisvesting derhalve buiten de reguliere kaders.  

 

De bezetting van het COA bedraagt momenteel ca 33.000 vreemdelingen. Binnen deze populatie 

bevindt zich een groep van ca 10.000 vergunninghouders (vergunninghouders die al gekoppeld 

zijn in gemeenten en vluchtelingen die nog niet gekoppeld zijn). In de bijlage bij deze brief treft u 

het door het COA opgestelde overzicht per gemeente van het aantal gekoppelde 

vergunninghouders. Bij ruim 4800 personen is sprake van een (forse) vertraging in het 

uitplaatsingproces. Voor deze groepen wil het COA versneld stappen zetten. Daarvoor stelt COA 

ook faciliteiten beschikbaar en garandeert ondersteuning voor gemeenten. 

 

 

 

 



onderwerp Oproep gemeenten beschikbaar stellen verblijfseenheden datum 16 september 2015  02/03 

 

Gemeentelijk Zelf zorg arrangement 

Gemeenten worden met nadruk verzocht om onderdak beschikbaar te (laten) stellen voor 

vergunninghouders en op te treden als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke huisvesting totdat de 

bemiddeling naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de vergunninghouder zich definitief 

kan gaan vestigen.  

 

Uitgangspunten 

- Gemeenten geven bij het COA aan hoeveel vergunninghouders versneld naar de 

gemeente kunnen uitstromen; 

- COA levert de vergunninghouder aan de gemeente. In eerste instantie richt het COA zich 

op uitplaatsing van reeds aan gemeenten gekoppelde vergunninghouders. In dat geval is 

sprake van beëindiging van de opvang en telt de vergunninghouder direct voor de 

taakstelling.  Maar het kan ook gaan om de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen die 

bovenop de taakstelling van gemeenten komen. In dat geval wordt de ZZA in werking 

gezet, in afwachting van definitieve huisvesting in de gemeente waar de 

vergunninghouder aan gekoppeld is.  
 

De doelgroep bestaat dus uit vergunninghouders. Deze opvang is tijdelijk. Het is aan de gemeente 

om te bepalen langs welke weg aan de vergunninghouder onderdak geboden wordt. 

 

Financieel 

Het Gemeentelijk zelfzorg arrangement (GZZA) is een administratief eenvoudige 

opvangmogelijkheid.  Enerzijds is de recht- en doelmatigheid geborgd en aan de andere kant 

heeft de gemeente voldoende ruimte om vluchtelingen op te vangen.   

 

Voor de gemeentelijke vergoeding gelden 3 componenten: 

• Een bijdrage in de kosten voor de wooncomponent 

• Een bijdrage in de eerste kosten voor inrichting 

• Een bijdrage voor de apparaatskosten van de gemeente 
Het betreft een lumpsum bedrag. Het COA stelt het bedrag beschikbaar aan gemeenten. 

De COA regeling voor de vergoeding van ziektekosten blijft onverkort van kracht.  

 

Informatievoorziening over deze regeling. 

Het COA biedt 3 mogelijkheden om te reageren op deze oproep: 

1. Voor inhoudelijke vragen over de ZZA-regeling kunt u centraal terecht bij 

helpdeskuitvoering@coa.nl of 0800-0238023. Deze helpdesk is ook beschikbaar voor alle 

vragen rondom taakstelling. 

2. inhoudelijke vragen kunnen ook lokaal gesteld worden aan de regievoerders van het COA  

3. Voor het daadwerkelijk melden van aantallen te plaatsen vergunninghouders kunt u zich 

wenden tot uitstroomondersteuning@coa.nl. Achter deze mailbox zitten namelijk de 

medewerkers die de noodzakelijke administratieve handelingen kunnen verrichten. 



onderwerp Oproep gemeenten beschikbaar stellen verblijfseenheden datum 16 september 2015  03/03 

 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

  

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

http://www.vng.nl/

