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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 vragen schriftelijk te beantwoorden.
Iedereen heeft recht op een veilig bestaan. Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht
op opvang. GroenLinks betreurt het dat het asielbeleid en de opvang van asielzoekers in
Nederland te kort schiet.
Er is een groot tekort van opvangplekken voor de mensen die op de vlucht zijn voor
oorlog en andere levensbedreigende toestanden in eigen land. Demissionair minister
Ollongren (Binnenlandse Zaken) schreef op 26 augustus 2021 dat 27.000 van de 29.000
plekken in de asielzoekerscentra (AZC’s) bezet zijn. Provincies en gemeentebesturen
zijn gevraagd om meer opvangplekken voor asielzoekers te openen. In een brandbrief
wordt om hulp gevraagd bij de vergroting van de reguliere opvangcapaciteit van het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Desnoods gaat het om tijdelijke
huisvesting voor vergunninghouders, ook wel statushouders genoemd.
Op dit moment verblijven er ongeveer 11.000 statushouders in de opvang, waarvan ruim
6.000 al langer dan de afgesproken 14 weken na vergunningverlening. Zij bezetten
steeds meer plaatsen in de asielopvang omdat zij niet gehuisvest kunnen worden.
Wanneer deze statushouders onnodig lang in de opvang verblijven, belemmert dat ook
hun integratie en participatie.
Het ministerie van Defensie, de gemeente Nijmegen en de gemeente Heumen hebben
locaties beschikbaar gesteld voor de tijdelijke noodopvang van evacués uit Afghanistan.
Voorlopig is noodopvang van asielzoekers uit Afghanistan in Overijssel niet nodig. De
provincie Overijssel verwacht dat er over enkele weken alsnog een beroep op hen wordt
gedaan en dus komen de provinciale regietafels - met de coördinerend burgemeesters
van IJsselland en Twente - uiterlijk in de tweede week van september bij elkaar. De
vraag die dan centraal staat: is er in de regio ruimte voor de opvang van asielzoekers of
vergunninghouders?

GroenLinks volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en op de voet. Onze fractie zou graag
zien dat het college zich inspant om binnen Hof van Twente, en samen met onze
inwoners, mogelijkheden te creëren om vluchtelingen -van begin af aan- op een juiste
manier op te vangen. Het college heeft eerder te kennen gegeven bereidwillig te zijn om
minderjarige asielzoekers (en hun families) op te willen vangen in Hof van Twente.
GroenLinks stelt daarom de volgende vragen:
1

Heeft het college willen reageren op de oproep van de staatssecretaris met het
verzoek om opvang of huisvesting te bieden?
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. Wij zullen zo
spoedig mogelijk inventariseren naar mogelijke ruimte voor opvang van asielzoekers
en/of statushouders en de uitkomst hiervan delen met de regionale regietafel.
2. Welke mogelijkheden ziet het college om in Hof van Twente huisvesting voor
statushouders en/of asielzoekers te realiseren?
Zie het antwoord op vraag 1.
3. Wanneer denkt het college dat het nodig is om in gesprek te gaan met
organisaties zoals Salut, Doors Wide Open, Stichting Vluchtelingenwerk Hof
van Twente en de Raden van Kerken, om voorbereidingen te treffen om weer
asielzoekers te kunnen huisvesten in onze gemeente?
De uit de inventarisatie blijkende mogelijkheden en de afspraken die via de regionale
regietafel worden gemaakt zal mogelijk een beroep worden gedaan op lokale
organisaties om een bijdrage te leveren. Dit zal zo nodig worden uitgewerkt.
4. Hoe bereidt het college zich voor op de verwachte oproep om deel te nemen
aan de provinciale regietafels en de voorziene urgente vraag naar woonruimte
voor asielzoekers?
Wethouder Van Zwanenburg maakt deel uit van de regionale regietafel en heeft ervaring
opgedaan met de crisis van 2015.
5. Heeft onze gemeente (eventueel in samenspraak met maatschappelijke
organisaties) een stappenplan ten aanzien van mogelijke opvang? Voorbeelden
hiervan zijn een communicatie-protocol t.b.v. onze inwoners of een 100-dagen
welkomplan.
Alle stukken die wij hadden uit de vorige vluchtelingencrisis zijn weg als gevolg van de
hack. Wij hebben deze stukken opgevraagd bij een collega gemeente.
6. Welke (leegstaande) panden binnen onze gemeente kunnen op korte of
eventueel langere termijn geschikt gemaakt worden voor tijdelijke en/of
langdurige bewoning voor asielzoekers?
Deze vraag kan worden beantwoord als er een inventarisatie heeft plaatsgevonden.

7. Is het college bereid om met de raad na te denken welk aanbod Hof van Twente
het COA kan doen om de vele erkende statushouders die in AZC’s wachten van
huisvesting te voorzien?
Op dit moment is het halen van de taakstelling voor 2021 een enorme uitdaging. Er is
nauw contact met de woningcorporaties hierover. Er wordt nu ook gezocht naar andere
creatievere manieren van opvang om de taakstelling te verwezenlijken.
8. Kan het college toezeggen de raad tijdig te informeren over ontwikkelingen en
voornemens ten aanzien van de opvang van asielzoekers en statushouders in
onze gemeente?
Ja.

21 september 2021
burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

