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Beste redactie,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Gemeente Tubbergen heeft begrip voor de situatie dat het Rijk een oplossing wil vinden voor de schrijnende situatie
in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Tubbergen
neemt haar verantwoordelijkheid en draagt bij aan de ontlasting van Ter Apel.

De staatssecretaris van Asiel en Migratie heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om hotelþÿ�  �t Elshuys in Albergen
aan te wijzen als locatie voor de opvang van 150 - 300 asielzoekers. Daarbij heeft hij het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Tubbergen gepasseerd en een democratisch gekozen gemeenteraad buiten spel
gezet.

Het standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders is dat het aantal asielzoekers dat inþÿ�  �t Elshuys zou
moeten worden ondergebracht niet in verhouding staat tot het aantal inwoners in onze samenleving. Bovendien zal
deze locatie geen humane huisvesting bieden voor 150 - 300 asielzoekers.

In opdracht van de gemeenteraad van Tubbergen en in het belang van de samenleving heeft het College van
Tubbergen de staatssecretaris uitgenodigd om op zeer korte termijn in een openbare vergadering aan de
gemeenteraad en de inwoners het voornemen en de handelwijze toe te lichten en in gesprek te gaan.

Meer weten? Kijk op www.tubbergen.nl/asie zoekers.

Einde persbericht

Voor de redactie:
De uitnodiging aan de staatssecretaris is als bijlage bijgevoegd.

Eventuele vragen kunt u per mail verzenden aan communicatie@noaberkracht.nl. Wij beantwoorden uw vragen zo
spoedig mogelijk.
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