
 

 

 

 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Keerpunt22, CDA, GB/VVD 
Ontvangen:     

 

 
Onderwerp: Ontwikkelingen rondom potentiële asielzoekersopvang Albergen 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 

1. Deelt het College van B&W de zorgen van onderstaande fracties, over de gevolgen van het 
eventueel starten van een asielzoekerscentrum in Albergen? 

2. Deelt het College van B&W de mening van onderstaande fracties, dat de overrulende 
werkwijze van het kabinet, waarmee men de gemeente opzij schuift, volstrekt onacceptabel 
is? 

3. Is de werkwijze van het kabinet überhaupt juridisch houdbaar en loopt men gezien de huidige 
wetgeving waarin overrulen van gemeenten nog niet mogelijk is niet voor de fanfare uit? 

4. Hoe verhoudt de actie van het kabinet zich tot de verdeling van asielzoekers die is 
afgesproken in Regio Twente-verband? 

5. Deelt het College van B&W de mening van onderstaande fracties, dat opvang op dergelijke 
schaal als men in het hotel in Albergen van plan is, niet passend is in de omgeving aldaar? 

6. Hoe lang is het College van B&W reeds op de hoogte van deze ontwikkelingen? 
7. Is de gemeente ook voornemens geweest om het hotel te kopen voor dergelijke opvang, om 

regie te behouden? 
8. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd van omwonenden en de asielzoekers, mocht er een 

asielzoekerscentrum gestart worden in Albergen? 
9. Zijn er bij het College van B&W meer details bekend als het gaat om exacte aantallen 

asielzoekers, geplande tijdsduur van de opvang, et cetera? 
10. Op welke wijze zal het College van B&W actie ondernemen om te voorkomen dat er over 

enige tijd een asielzoekerscentrum gevestigd is in Albergen? 
11. Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeenteraad om actie te ondernemen, en komt de 

gemeenteraad nog aan zet om hier een besluit over te nemen? 
12. Op welke manier worden de omwonenden en de Dorpsraad Albergen betrokken bij- en op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen? 
 

Toelichting:  
 
Eerder deze avond namen onderstaande fracties onaangenaam kennis van de plannen die het 
kabinet heeft met een hotel aan de Gravendijk in Albergen, alwaar men van plan is grootschalige 
opvang van asielzoekers te starten. We zijn verbaasd over de overrulende werkwijze van het kabinet 
en bezorgd over de gevolgen van een eventueel asielzoekerscentrum, dat wij niet in de omgeving 
vinden passen. Vandaar bovenstaande schriftelijke vragen. 
 

Ondertekening en naam:  
 
Stijn Hesselink   Christel Luttikhuis  Noortje Haarman 
Keerpunt22   CDA    GB/VVD 

 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 32 
Reglement van orde). 


