Aan het College van B&W
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch, 27 augustus 2021
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 71 RvO over “vergroten opvangcapaciteit vluchtelingen”
Geacht College,
Op woensdag 25 augustus hebben de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Minister van
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan o.a. de burgemeesters en
wethouders, waarin ze hen het volgende oproepen: “om met urgentie en resultaatgericht invulling te
geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de
achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunninghouders in te lopen.”
Verschillende media, waaronder het Brabants Dagblad, hebben hier ook aandacht aan geschonken
(https://www.bd.nl/politiek/de-zoektocht-naar-bedden-voor-afghanen-deze-situatie-kun-je-nietverzinnen~aa56ef99/). Het kabinet is naarstig op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers. In een
nieuwsitem van DTV Den Bosch (https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/regiogemeenten-beraden-zichover-opvang-vluchtelingen) heeft een woordvoerder van de gemeente ’s-Hertogenbosch aangegeven
dat ’s-Hertogenbosch kijkt wat het kan betekenen. Wat D66 betreft komt hier snel duidelijkheid over.
’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad. Dit blijkt onder andere uit de opvang voor mensen die in het
verleden zijn gevlucht vanwege oorlog en (dreiging van) schendingen van mensenrechten. Tijdens
eerdere toegenomen instroom heeft ’s-Hertogenbosch zich van haar goede kant laten zien door
mensen met succes op te vangen en een veilige omgeving te bieden.
D66 heeft dan ook de volgende vragen aan het college:
1. Is het College het met D66 eens dat ’s-Hertogenbosch zo snel mogelijk invulling moet geven
aan de oproep van de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de Minister van
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties “om met urgentie en resultaatgericht invulling te
geven aan het dringende verzoek om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten
en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing vergunninghouders in te
lopen”?
2. Wanneer gaat het college hier invulling aan geven?
3. Hoe gaat het college hier invulling aan geven?
4. Wanneer krijgt de raad een plan van aanpak hierover?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de D66-fractie
Thijs van Rens
Annemarie Hoog Antink

