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Beste heer Ubaghs,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over noodopvang.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is het college van Stichtse Vecht bereid om gehoor te geven aan de oproep om meer
vluchtelingen op te gaan nemen?
Antwoord 1
Nee, het college heeft namelijk tot nu toe geen vluchtelingen opgenomen. Het college heeft
onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor noodopvang van vluchtelingen. Het gaat hierbij om
grote locaties voor 250 – 500 vluchtelingen en voor een langere periode (maximaal 1 jaar). De
gemeente Stichtse Vecht beschikt niet over dergelijke locaties, dus zal geen bijdrage leveren aan
de noodopvang van vluchtelingen. Zie ook de Raadsinformatiebrief 69.
Vraag 2
Is het college van Stichtse Vecht bereid om extra statushouders te gaan huisvesten wat extra
wachttijd oplevert voor bewoners van Stichtse Vecht, die veelal jaren op de wachtlijst staan, om zo
de druk op de AZC's te verminderen?
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Met de woningbouwcorporaties is afgesproken dat zij sowieso niet méér dan 30% van de
vrijkomende woningen toewijzen aan bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders, zodat
ook de reguliere woningzoekenden nog een reële kans maken op de woningmarkt.
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Antwoord 2
Nee, het college is onder de huidige omstandigheden, waarin woonruimte schaars is, niet bereid
om extra statushouders te gaan huisvesten. De gemeente heeft al veel moeite om haar jaarlijkse
taakstelling voor de huisvesting van statushouders te realiseren. Dit jaar gaat het om een totale
taakstelling van 111 statushouders (dat is inclusief de achterstand uit 2020) en op dit moment
hebben we nog een achterstand van 65 op deze taakstelling. De raad is via de
Raadsinformatiebrief 73 geïnformeerd over de achterstanden in de huisvesting van statushouders.
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Vraag 3
Uit een artikel in het AD van vandaag (21 oktober) werden 2 personen bevraagd. De ene kwam uit
Georgië, land wat in 2016 door de Nederlandse overheid als veilig is gekwalificeerd, de andere
was met een bus uit Parijs gekomen en had derhalve ook in Frankrijk asiel kunnen vragen. Bent u
met de PVV van mening dat deze personen niet legaal in Nederland verkeren en bent u bereid om
mee te werken aan deze illegaliteit door opvang te gaan bieden?
Antwoord 3
Het is niet aan het college van de gemeente Stichtse Vecht om te beoordelen of mensen illegaal
verblijven in Nederland. Bovendien legt het artikel geen direct verband met onze gemeente. Het
college ziet dan ook geen aanleiding om hier verder op in te gaan.
Vraag 4
Waarschijnlijk zijn met de vorige grote stroom (2015) IS-terroristen meegekomen die
hoogstwaarschijnlijk betrokken zijn geweest bij de terroristische aanslagen in de jaren daarna. Is
het college van Stichtse Vecht zich bewust, dat indien ze gehoor geven aan de oproep dit scenario
zich kan herhalen?
Antwoord 4
Het college gaat ervan uit dat de daartoe aangewezen instanties, zoals de Immigratie en
Naturalisatie Dienst en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, een goede screening van
de vluchtelingen doen die Nederland binnen komen en asiel willen aanvragen. We vertrouwen
erop dat deze screening afdoende is.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Oproep noodopvang
Sommige politieke partijen ondersteunen de
oproep aan burgemeesters om meer
vluchtelingen op te gaan vangen. De PVV
heeft hierover een andere mening en stelt
derhalve de volgende vragen.
Is het college van Stichtse Vecht bereid om
gehoor te geven aan de oproep om meer
vluchtelingen op te gaan nemen?
Is het college van Stichtse Vecht bereid om
extra statushouders te gaan huisvesten wat
extra wachttijd oplevert voor bewoners van
Stichtse Vecht, die veelal jaren op de
wachtlijst staan, om zo de druk op de AZC's te
verminderen?
Uit een artikel in het AD van vandaag (21
oktober) werden 2 personen bevraagd. De
ene kwam uit Georgië, land wat in 2016 door
de Nederlandse overheid als veilig is
gekwalificeerd, de andere was met een bus uit
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Vraag 4

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

PVV van mening dat deze personen niet
legaal in Nederland verkeren en bent u bereid
om mee te werken aan deze illegaliteit door
opvang te gaan bieden?
Waarschijnlijk zijn met de vorige grote stroom
(2015) IS-terroristen meegekomen die
hoogswaarschijnlijk betrokken zijn geweest bij
de terroristische aanslagen in de jaren
daarna. Is het college van Stichtse Vecht zich
bewust, dat indien ze gehoor geven aan de
oproep dit scenario zich kan herhalen?

nee

2

