
 

Van:  
Verzonden: maandag 15 augustus 2022 10:44
Aan:  
Onderwerp: FW: persvragen over HAR in gemeente Tubbergen.
Bijlagen: 220809_vragen over HAR regeling COA door Volkskrant.docx

Van:   < @noaberkrach .n >
Verzonden: woensdag 10 augustus 2022 11:19
Aan:   < @noaberkrach .nl> ;    < @noaberkrach .nl>
Onderwerp: FW: persvragen over HAR in gemeente Tubbergen.

Hallo  en 

Ook voor jullie ter informatie. Gisteren de Volkskrant aan de telefoon gehad over de HAR regeling.

Tot nu toe is het verder redelijk rustig geweest rondom asielzoekers, maar ik verwacht deze week meer vragen. 
Volgens mij zijn nog best veel mensen op vakantie. Zijn er afspraken wie ambtelijk aanspreekpunt is voor ons nu?

Ten aanzien van de berichtgeving over een extra opgave in de regio voor crisisnoodopvang hebben we bericht
ontvangen, dat er een gecoördineerd bericht komt. Dat wachten we af. Graag nog wel aandacht voor de vragen van
de volkskrant. Voorlopig zal er geen artikel van verschijnen, maar dit kan later ineens oppoppen. Ik heb Cel Severijn
daar nog niet in meegenomen, omdat dit over de locatie in Tubbergen gaat.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen

Communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

E: @noaberkracht.nl

M: Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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Van:  
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 16:07
Aan: Berning-Everlo, Hilde < @tubbergen.nl> ;    < @noaberkrach .n > ;  

@noaberkracht.n > ;    < @noaberkracht.nl>
CC: Haverkamp - Wenker, Wilmien < @tubbergen.nl>
Onderwerp: FW: persvragen over HAR in gemeente Tubbergen.

Hallo allen,

Gemeente Tubbergen is gebeld door de Volkskrant. Zij onderzoeken waarom relatief weinig gemeenten gebruik
maken van de HAR om statushouders op te vangen. Vragen over beweegredenen van andere gemeenten heb ik niet
beantwoord, wel aangegeven hoe het in Tubbergen zit.

Naar verwachting zal er tzt artikel verschijnen. Nog onduidelijk of Tubbergen hierin wordt uitgelicht of juist niet.

Beantwoording heb ik in deze zonder afstemming gedaan, omdat ik het in lijn heb gehouden met wat er tot nu toe is
aangehouden. Als hier onjuistheden in zitten, hoor ik dat graag.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen

Communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

E: @noaberkracht.nl

M: Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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Van:  
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 15:17
Aan: ' @volkskrant.nl' < @volkskrant.nl>
Onderwerp: contactgegevens

Hallo ,

Hierbij stuur ik je mijn contactgegevens door. We hebben elkaar gesproken over de HAR regeling om statushouders
op te kunnen vangen.



Zoals gezegd maken we gebruik van de HAR om 20 statushouders tijdelijk onder te kunnen brengen, totdat
permanente huisvesting gevonden is voor hen in deze gemeente. De locatie is een doorstroomlocatie, dus de exacte
aantallen variëren, maar tot nu toe verblijven steeds circa 4 gezinnen in hotelþÿ�  �t Elshuys.

Meer informatie vind je op www.tubbergen.nl/statushouders.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen

Communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

E: @noaberkracht.nl

M: Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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