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Handreiking verhoogde asielinstroom lokaal bestuur

• Doel en doelgroep

– Lokaal bestuur en de bij de verhoogde asielinstroom betrokken partners 
(vreemdelingenketen, veiligheidspartners, hulpverlening en andere instanties). 

– De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen

• De handreiking bestaat uit:

− Een algemeen deel

− Een bijlage met specifieke informatie, tips en aandachtspunten voor opvang

− Een bijlage met specifieke informatie, tips en aandachtspunten over veiligheid

− Een bijlage met vindplaatsen voor meer informatie

• VNG, NGB, College van procureurs-generaal, de Nationale Politie, het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie.



Veiligheidsvraagstukken verhoogde asielinstroom
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Praktijkvragen

• Waar moeten we ons als gemeente op voorbereiden? 

• Hoe gaan we om met bezoekers/politieke groepen van buiten de 
gemeente? 

• Het College wil een openbare bijeenkomst. Vanuit veiligheid geven we een 
negatief advies. Hoe nu verder? 

• Met welke scenario’s moeten we rekening houden? 

• Hoe garanderen we een ordelijk verloop van de informatiebijeenkomst? 

• Moeten we alle bezoekers op ID controleren? 

• Hoe bijsturen als er nieuwe informatie over bezoekers beschikbaar is?

• Hoe waarborgen we de veiligheid van college- en raadsleden? 

• Hoe gaan we om met intimidatie en bedreigingen? 



Zorgen voor een gezamenlijke voorbereiding

• Diagnose van de situatie
– Aard, betrokkenen, context 

– Informatiepositie & monitoren risico’s en ontwikkelingen

– Herijken diagnose 

• Strategische tijdslijn: kritieke momenten en besluiten

• Leidende principes: doelen en uitgangspunten vaststelle n

• Voorbereiden en doorspreken scenario’s
– Bijzonderheden per scenario 

– Taken en rollen

– Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen voor de politie



Strategie: doelen, uitgangspunten en tijdlijn

Doelen

• Continuïteit van het democratisch 
proces

• Beantwoorden van vragen en waar 
mogelijk wegnemen van (onnodige) 
zorgen

• Een ordelijk verloop van de 
bijeenkomsten

Uitgangspunten

• Gelegenheid bieden aan voor- en 
tegenstanders om vragen te stellen en 
zorgen te benoemen

• Optreden tegen strafbare feiten 

• …

Strategische tijdlijn: bepalende momenten

• Algemene informatiebijeenkomst

• Inloopavond

• Bijeenkomst(en) gemeenteraad

• Besluitvorming

• Start opvang

• …?



Benutten scenario’s OOV rond informatiemoment(en)

• Benut scenarios om met elkaar de wijze van optreden voor te bereiden

• Voorbeelden van scenario’s:
– Meer bezoekers tijdens bijeenkomst dan verwacht

– Protestgroep/luidruchtige insprekers/bezoekers ‘van buiten’ 

– Beledigende/discriminerende/racistische uitingen

– Mogelijke komst notoire ordeverstoorders van buiten de gemeente

– Verstoring informatiebijeenkomst

– Openbare manifestatie buiten de locatie

• Uitwerken en basisafspraken per scenario:
• Leiding en coördinatie

• Wie doet wat (gemeente, politie, beveiliging, COA)

• Communicatie

• Veiligheidsmaatregelen

• Besluitvorming



Tips en lessen 

• Houd oog voor het bijzondere: wat zijn bijzondere aspecten van de situatie? 

• Maak (bestuurlijke) keuzes expliciet

• Herijk tussentijds de diagnose van de situatie (en bepaal of bijstelling van de aanpak 
nodig is) 

• Benut scenario’s om als bevoegd gezag vast te stellen wat de gewenste wijze van 
optreden is. Benut beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen.

• Maak werkafspraken met locatiemanager COA, beveiliging en politie over 
handhaving en toezicht, alarmeren, omgang met incidenten.  

• Blijf communiceren, wees transparant 

• Bepaal –samen met bewoners/omwonenden- randvoorwaarden voor goede en 
veilige opvang
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