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Aan de voorzitter van de raad,
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de gemeenteraad verzocht de volgende spoedeisende vragen schriftelijk te
beantwoorden.
Het is het college ongetwijfeld bekend dat als gevolg van de overname van het bewind in
Afghanistan er vluchtelingen naar Nederland zijn gebracht die ons land en onze
militairen hebben ondersteund bij onze aanwezigheid in dat land.
Naar mening van de fractie van de PvdA hebben deze mensen een poging gedaan om
hun land om vormen van een land waar mensenrechten in de meest brede zin van het
woord werden aangetast in een land waar die rechten geborgd zouden zijn.
Ons land heeft daarbij de suggestie gewekt dat met onze hulp deze transformatie
mogelijk zou kunnen zijn.
Naar nu blijkt is dit niet het geval geweest en lopen deze mensen nu een zeer groot
risico om in de handen van meedogenloze heersers te geraken. Nederland heeft,
weliswaar zeer traag, uiteindelijk besloten zoveel mogelijk mensen, die nu in Afghanistan
gevaar lopen als gevolg van hun bijdrage aan de westerse interventiemacht, te
evacueren naar ons land
De fractie van de PvdA roept het College op om zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met het COA en na te gaan of onze gemeente de mogelijkheid heeft om steun te
bieden aan de opvang van deze vluchtelingen, om vervolgens een aanbod aan het COA
te doen als blijkt dat het COA daar behoefte aan heeft, en de raad zo spoedig mogelijk te
informeren over het resultaat van deze inzet.
Op 26 augustus 2021 heeft het college een brief ontvangen van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid. In deze brief wordt gevraagd om schouder aan schouder (Rijk, provincie,
gemeente en het COA) de inzet van (crisis)noodopvang te voorkomen. Provincies en
gemeenten wordt gevraagd om ruimte voor opvang van asielzoekers dan wel huisvesting
van statushouders.
Landelijk, provinciaal en regionaal worden hiervoor regietafels Migratie en Integratie
bijeengeroepen waarin de mogelijkheden per regio worden besproken. Ook het college
van Hof van Twente zal zo spoedig mogelijk inventariseren naar mogelijke ruimte voor
opvang van asielzoekers en/of statushouders en de uitkomst hiervan delen met de
regionale regietafel.

Het college is van mening dat het Rijk in het vervolg voldoende buffer moet hebben om
schommelingen van de stroom vluchtelingen op te kunnen vangen in AZC’s. Deze buffer
zou ook moeten gelden bij een woningnood zoals wij die nu in Nederland kennen.
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