
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2022 17:06
Aan:  ;  ;  ; Bekhuis, Ursula; Berning- 

Everlo, Hilde;  ; Haverkamp - Wenker, Wilmien
CC: Communicatie
Onderwerp: Terugkoppeling beantwoording persvraag over 't Elshuys

Hallo allen,

Na interne afstemming, is onderstaande persvraag beantwoord aan TC Tubantia ( ) en RTV Oost. 
Voordat de beantwoording is doorgestuurd heeft wethouder Ursula Bekhuis de fractievoorzitters geïnformeerd. Er
vindt nog afstemming plaats of en hoe vervolgactie wordt genomen. Ook omdat het bericht dat het hotel is verkocht
aan COA uit tweede hand is en wij hierover niet geïnformeerd zijn door de eigenaresse of het COA.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Vraag: Wij hebben begrepen dat hotelþÿ�  �t Elshuys is verkocht aan het COA. Wat betekent dit voor de opvang van
statushouders en asielzoekers in de gemeente Tubbergen?
Gemeente Tubbergen is volledig verrast door het bericht dat het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA)
hotelþÿ�  �t Elshuys zou hebben aangekocht.

Momenteel verblijven enkele statushouders in het hotel, totdat de gemeente permanente huisvesting heeft
gevonden. Deze tijdelijke huisvesting is mogelijk, omdat de gemeente gebruik maakt van de Horeca- en
Accommodatie Regeling (HAR).*

Als blijkt dat het COAþÿ�  �t Elshuys heeft gekocht en dit zou willen gebruiken voor de permanente opvang van
statushouders en/of asielzoekers, dan past dit niet binnen het huidige bestemmingsplan. Wij zien op dit moment
geen mogelijkheid om voor deze situatie af te wijken van de bestemmingþÿ�  �Horeca

Hoeveel statushouders verblijven momenteel in hotelþÿ�  �t Elshuys?
Volgens de laatste stand van zaken verblijven nu 1 gezin en 1 individuele statushouder inþÿ�  �t E shuys. Per 1 september
aanstaande zal het gezin ook uitstromen en zal er nog 1 statushouder gehuisvest zijn in het hotel.

* Binnen de HAR maken gemeenten afspraken met exploitanten (hotels en/of andere accommodatie) om kamers of
andersoortige accommodatie beschikbaar te stellen voor vergunninghouders/statushouders. Het uitgangspunt is dat
de gemeente binnen zes maanden zorgt voor reguliere huisvesting. Na zes maanden vervalt de plaatsing via de HAR.

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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