
 

Van: Communicatie
Verzonden: vrijdag 19 augustus 2022 21:34
Aan: Communicatie
Onderwerp: Openbare raadsvergadering asielzoekerscentrum gemeente Tubbergen op 23

augustus 2022

Beste redactie,

In aanvulling op ons eerdere bericht, wil het College van Burgeme ster & Wethouders u het volgende mededelen:

De gemeente Tubbergen bevindt zich in een unieke situatie. Het Rijk maakt voor het eerst in de geschiedenis
gebruik van de bevoegdheid om een locatie aan te wijzen voor een asielzoekerscentrum. Daarmee passeert het Rijk
het College van B&W en de democratisch gekozen gemeenteraad. Dat roept veel vragen op bij inwoners en ook bij
de gemeente Tubbergen. Daarom heeft de gemeente Tubbergen de staatssecretaris uitgenodigd om tijdens een
openbare raadsvergadering zijn voornemen en de handelwijze toe te lichten en in gesprek te gaan.

Het gemeentebestuur stelt het op prijs dat de staatssecretaris snel gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging. De
openbare raadsvergadering vindt plaats op 23 augustus 2022. Betrokken inwoners kunnen gebruik maken van de
mogelijkheid om in te spreken. Zij kunnen zich melden via griffie@tubbergen.nl. Dit is mogelijk tot dinsdag 23
augustus 12.00 uur onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De komende dagen gebruikt het bestuur om in gesprek te blijven met de inwoners, informatie in te winnen en zich
te laten adviseren.

Eventuele vragen kunt u per mail verzenden aan communicatie@noaberkracht.nl. Wij beantwoorden uw vragen zo
spoedig mogelijk.
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Van: Communicatie <communicatie@noaberkracht.nl>
Verzonden: vrijdag 19 augustus 2022 14:48
Aan: Communicatie <communicatie@noaberkracht.nl>
Onderwerp: Persbericht: Tubbergen nodigt staatssecretaris Van der Burg uit

Beste redactie,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
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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 hotel ’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 in ‘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/asielzoekers.

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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