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LOKAAL / REGIONAAL:

Tubantia:
Kabinet passeert voor het eerst gemeente en wil asielopvang in hotel in Albergen: plek voor 300
mensen
ALBERGEN - Het kabinet gaat voor het eerst een gemeente passeren die weigert de bestemming
van een gebouw aan te passen om asielzoekers in op te vangen. Landhotel t Elshuys in Albergen
kr jgt een vergunning van het R jk, zonder akkoord van de gemeente Tubbergen. Dat meldt
staatssecretaris Eric van der Brug (Asiel) vanavond aan de Tweede Kamer.

RTV Oost:
Kabinet dwingt Tubbergen asielzoekers op te vangen in hotel 't Elshuys in Albergen
Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers
zonder akkoord met de gemeente. Het gaat om landhotel 't Elshuys in Albergen in de gemeente
Tubbergen. Overleg met Tubbergen leidde nog niet tot een akkoord, meldt staatssecretaris Eric van 
der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer.

Tubbergen Nieuws:
Asielzoekerscentrum voor maximaal 300 personen in Albergen, ondanks bezwaren gemeente
Het kabinet heeft besloten om voorb j te gaan aan bezwaren van de gemeente Tubbergen tegen de 
opvang van asielzoekers in Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kr jgt een 
vergunning om tot 300 asielzoekers te huisvesten in het aangekochte hotel. Hier kunnen nu zoþÿ �n 80
gasten verblijven. Volgens ingew jden gaat het om t Elshuys aan de Gravendijk. De eigenaresse
weigert ieder commentaar.

TwenteFM:
Kabinet dwingt Tubbergen asielzoekers op te vangen in hotelþÿ�  �t Elshuys in Albergen
ALBERGEN - Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van
asielzoekers zonder akkoord met de gemeente. Het gaat om landhotel 't Elshuys in Albergen in de 
gemeente Tubbergen. Overleg met Tubbergen leidde nog niet tot een akkoord, meldt
staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. Het kabinet passeert de 
gemeente, door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven om daar
asielzoekers op te vangen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid
bevestigd.

LANDELIJK (een greep uit de vele berichten):

NOS:
Kabinet passeert voor het eerst gemeente: vergunning voor azc in hotel
Het kabinet trekt de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum in de Overijsselse plaats
Albergen naar zich toe. Daarmee passeert het kabinet de gemeente Tubbergen, waar Albergen ligt.
Staatssecretaris Van der Burg schr jft aan de Tweede Kamer dat het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) een hotel in Albergen heeft gekocht. Al sinds april wordt met de gemeente
gesproken over opvang van asielzoekers in dat gebouw, maar tot een akkoord is het niet gekomen.

Trouw:
Kabinet wil gemeente passeren door vergunning voor asielopvang te geven

TM7Annotator



Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers 
zonder akkoord met de gemeente. Het gaat om een hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen. 
Overleg met die gemeente leidde nog niet tot een akkoord, meldt staatssecretaris Eric van der Burg 
(Asiel) aan de Tweede Kamer.

NOS:
Kabinet passeert voor het eerst gemeente: vergunning voor azc in hotel
Het kabinet trekt de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum in de Overijsselse plaats 
Albergen naar zich toe. Daarmee passeert het kabinet de gemeente Tubbergen, waar Albergen ligt. 
Staatssecretaris Van der Burg schrijft aan de Tweede Kamer dat het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) een hotel in Albergen heeft gekocht. Al sinds april wordt met de gemeente 
gesproken over opvang van asielzoekers in dat gebouw, maar tot een akkoord is het niet gekomen.

Telegraaf:
Kabinet zet Twentse gemeente buitenspel voor locatie asielopvang
DEN HAAG - De Twentse gemeente Tubbergen krijgt, gedwongen door de landelijke overheid, een 
opvanglocatie voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mag een daar 
opgekocht hotel gebruiken nadat de gemeente buitenspel werd gezet bij het afgeven van een 
vergunning.

NU.nl:
Kabinet negeert gemeente Tubbergen en geeft vergunning voor asielopvang in hotel
Het kabinet heeft besloten om voorbij te gaan aan eventuele bezwaren van de gemeente 
Tubbergen tegen de opvang van asielzoekers in een hotel in Albergen. Het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) krijgt een vergunning om tot driehonderd asielzoekers te huisvesten in 
het hotel.

RTLnieuws:
Kabinet wil Tubbergen als eerste gemeente verplichten tot opvang asielzoekers
Het kabinet is van plan voor de eerste keer een vergunning te geven voor het opvangen van 
asielzoekers zonder eerst een akkoord te sluiten met de gemeente. Een hotel in Albergen in de 
gemeente Tubbergen is de beoogde locatie. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laat aan de 
Tweede Kamer weten er gesprekken met de gemeente werden gevoerd, maar dat die niet tot een 
akkoord hadden geleid.

Volkskrant:
Kabinet dwingt voor het eerst ‘weigergemeente’ tot asielopvang
Voor het eerst gaat het kabinet in tegen de wens van een gemeente als het gaat om asielopvang.
De regering en het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) slaagden er niet in om tot 
overeenstemming te komen met de gemeente Tubbergen. Toch gaan er binnenkort asielzoekers 
naar een hotel in die gemeente.

Social Media beeld

Informatiebehoefte (waargenomen informatie tekorten)

Schadebeperking (waargenomen gedrag / activiteit of voornemen daartoe)

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties) 
Onderstaande heeft betrekking op lokale berichtgeving

• Er heerst verontwaardiging en tegenstand over het besluit van het Rijk 
(te gek voor woorden, achterlijke plannen, waar houdt het op)



• Veel mensen uiten ongenoegen over de keuze voor een locatie in het oosten
(laat kabinet zelf mensen in huis nemen, waarom niet in de randstad, vreemd dat dit in het 
oosten moet)

• Landelijk zie je een enkel bericht dat het besluit begrijpt (eindelijk gebeurt er iets).

Bevindingen KCC

Nvt Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Maandag


