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Onderwerp: Beantwoording vragen fractie PvdA 

Geachte fractie, 

Op 18 september 2014 ontvingen wij uw raadsvragen over de oproep van staatssecretaris Teeven ten 
aanzien van de opvang van vluchtelingen. In deze brief reageren wij op uw vragen. 

Wat is de reactie van onze gemeente op de oproep van staatssecretaris Teeven? 
De opvang van vluchtelingen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Het Rijk 
heeft hiervoor een opdracht gegeven aan het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA). Zij zijn 
verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. 

Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een stukje van deze uitstroom. De 
zogenaamde 'taakstelling'. Het gaat daarbij om asielzoekers die inmiddels een verblijfsstatus hebben 
ontvangen. 

Het conflict in Syrië zorgt voor een bijzondere situatie en voor grote druk op het COA en op de hen 
beschikbare huisvesting. De staatssecretaris is daarom op zoek naar (tijdelijke) andere manieren van 
opvang voor deze doelgroep. Wij hebben inmiddels contact gezocht met het COA om te informeren naar hun 
huisvestingsbehoefte, zodat wij kunnen bepalen of er in onze gemeente mogelijkheden zijn waar het COA 
wat aan heeft. Wij hebben nog geen reactie ontvangen op onze vraag per e-mail. 

Ziet het college mogelijkheden om leegstaande gebouwen te gebruiken om vluchtelingen op te vangen? 
Op basis van de leegstaande gebouwen in ons bezit hebben wij een korte toets gedaan om te bepalen of 
deze gebouwen in aanmerking komen om eventueel vluchtelingen in op te vangen. Het gaat in alle gevallen 
om relatief kleinschalige gebouwen, die allen niet direct bewoonbaar zijn. Indien deze gebouwen qua 
afmeting voor het COA interessant zijn, moet er flink geïnvesteerd worden om deze gebouwen ook 
daadwerkelijk gebruiksgereed te maken. Wij betrekken dit gegeven in onze gesprekken met het COA. 

en 

wG.H. Tamminga 
Cretans 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 1 • 

burgemeester 




