Voor het vragenhalfuur voorafgaand aan de algemene raadscommissie van 2 juni 2022 hebben zich bij
de griffie 1 vraagsteller gemeld. Het vragenhalfuur vindt plaats vanaf 19:30 uur. Direct na de
beantwoording door het college start de commissievergadering.
Vragensteller
Machiel Pouw

Onderwerp
Onderwerp: Opvang vluchtelingen

D66

inleiding: D66 vindt dat menswaardigheid voorop moet staan bij de opvang van
vluchtelingen en asielzoekers. We hebben allemaal de beelden gezien van een overlopend
Aanmeld Centrum in Ter Apel. We zien dat net als tijdens de vluchtelingencrisis van 2015
de schreiende situatie ontstaan dat asielzoekers, mannen, vrouwen en gezinnen van
noodopvang locatie naar noodopvang locatie, lees van sporthal naar sporthal, worden
gebracht. Waarbij basale rechten zoals het recht op onderwijs, toegang tot
gezondheidszorg en onderdak voor deze mensen in het geding komen.
We zien dat vluchtelingen uit de Oekraïne in de gemeente Bergen voornamelijk in de
particuliere opvang worden gehuisvest. Deze soort van opvang is vaak voor de langere
termijn niet houdbaar. Terwijl kinderen inmiddels naar school gaan en ouders werk vinden
en dus binding krijgen met de gemeente een alternatief is niet voorhanden.
Natuurlijk erkend D66 ook de behoefte aan woningen voor de jeugd en alleenstaande
ouders met kinderen uit de gemeente Bergen.
Vragen:

1.

Nu het COA de minimale opvang capaciteit van 300 mensen heeft losgelaten wat
gaat de gemeente Bergen doen om te zorgen dat zij haar verantwoordelijkheid
neemt in de humane opvang van Asielzoekers waardoor er wordt voorkomen dat
we vanaf 2023 worden gedwongen door het Rijk?
2. Wat gaat de gemeente Bergen doen om opvang voor de middellangetermijn te
realiseren voor Oekraïense en andere vluchtelingen? Wordt bij verschillende
oplossingsmogelijkheden dan ook gekeken naar de mogelijkheid om de
verschillende doelgroepen die voorrang hebben tijdelijk samen te huisvesten?
3. Met welke landelijke initiatieven werkt de gemeente samen die de vraag en
aanbod matched tussen vluchteling (incl. Statushouders) en tijdelijk particulier
opvang adres alsmede zorgt voor screening en begeleiding? Als dat niet zo is, is de
gemeente bekend met deze initiatieven en organisaties en waarom werkt de
gemeente hier niet mee samen?

Met vriendelijke groet,
Griffie gemeente Bergen

