
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
 

Registratienummer : 
(In te vullen door de raadsgriffie) 
 

 

Datum: 9-9-2015 
 

Aan de voorzitter van de raad. 
 

Steller van de vragen: Kees-Willem Markus ChristenUnie Lansingerland 
 

Onderwerp: 
 
Opvang vluchtelingen 

Het college / de burgemeester (*) wordt verzocht de volgende vraag / vragen (*) 
schriftelijk / mondeling (*) te beantwoorden: 
 
Naar aanleiding van de zoektocht van het COA naar opvanglocaties vluchtelingen en de 
oproep van het staatssecretaris Dijkhoff hierom de volgende vragen: 
1. Is de gemeente Lansingerland door het COA benaderd om te zoeken naar een 

opvanglocatie? Zo nee, is het college ondanks dat zij niet benaderd is bezig met te 
onderzoeken in hoeverre opvang mogelijk is? 
 

2. Indien het antwoord op beide vragen bij 1 nee is, is het college bereid om de 
mogelijkheden voor opvang alsnog te onderzoeken? 

 
3. Is er overleg met de regiogemeenten om gezamenlijk te zoeken naar 

opvangmogelijkheden (zie ook initiatief Hilversum)? Zo nee, is het college bereid 
om hierin het voortouw te nemen? 
 

4. Is er overleg met maatschappelijke organisaties (stichting vluchtelingenwerk, 
kerken, sportverenigingen, scholen, etc.) om te onderzoeken in hoeverre er 
gezamenlijk kan worden opgetrokken om extra opvang aan te bieden (zie ook 
initiatief Hilversum)? Zo nee is het college bereid om dit alsnog op te starten? 

Toelichting: 
1. Nederland krijgt de komende periode te maken met een grote stroom aan 

vluchtelingen. Op dit moment zijn er in Nederland onvoldoende opvanglocaties om 
deze stroom goed te kunnen opgevangen. Hierom heeft zowel het COA (Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers), als de staatsecretaris een oproep gedaan aan 
gemeenten om te zoeken naar opvanglocaties voor vluchtelingen. Het COA door 
hierover met 120 gemeenten in gesprek te gaan. De staatssecretaris deed een 
oproep in de media om extra bedden/locaties vrij te maken voor vluchtelingen, ook 
in gemeenten die (nog) niet door het COA zijn benaderd. 

 
2. De burgemeester van de gemeente Hilversum maakte 8 september bekend dat 

Hilversum samen met 9 andere gemeenten en het maatschappelijk middenveld 
(omroepen, kerken, sportverenigingen, scholen) de opvang gaat regelen voor 1800 
vluchtelingen. 

Ondertekening en naam, 
 
Kees-Willem Markus, ChristenUnie Lansingerland 
 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen:  
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)  
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad). 


