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Onderwerp: persvragen

Hallo  en 

Ik heb de vragen nog goed bekeken en hij noemt nu dat het statushouders gaat, terwijl de aanvraag destijds om
asielzoekers ging. Nu slaat bij mij de twijfel toe. Ik vind dat we dit even goed moeten uitzoeken:

Heeft Tubbergen de rechtsgeldigheid van het besluit van de staatssecretaris al laten toetsen? Zo ja, wat was de
uitkomst
Op dit moment is nog geen besluit genomen. Wel heeft de staatssecretaris het voornemen om een
asielzoekerscentrum te realiseren op de locatie van hotelþÿ�  �t Elshuys in Albergen. De staatssecretaris is bevoegd om
hierover een besluit te nemen.

De komende periode zijn er drie belangrijke vervolgstappen, waarbij ruimte is voor inspraak van belanghebbenden:

- Het COA zal een aanvraag indienen bij de Minister van Asiel en Migratie voor een 
omgevingsvergunning, zodat asielzoekers of andere vreemdelingen kunnen worden opgevangen
binnen de bestaande bebouwing. Dit vindt op zeer korte termijn plaats. De staatssecretaris
verwacht dat deze procedure binnen vier weken is afgerond. Het college krijgt de gelegenheid om
advies te geven.

- Na verlening van deze vergunning start de opvang in hotelþÿ�  �t Elshuys. Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken bij de Minister en een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bevoegde rechter, bijvoorbeeld voor uitstel.

- Het Rijk legt een Rijk Inpassingsplan ter inzage voor een nieuwe bestemming van de
gronden en extra bebouwing. D ze procedure start na het verlenen van de vergunning. De
inspraaktermijn is zes weken. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen en daarna in
beroep gaan bij de Raad van State en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

In Vasse is een ondernemer met een camping die eerder heeft aangeboden statushouders op te
vangen, is het een optie daar nog eens naar te kijken?

Dit verzoek is aangevraagd vanuit het verzoek om 150 - 250 asielzoekers te huisv sten op deze
locatie. Dat verzoek is destijds door de gemeente afgewezen, omdat deze locatie een recreatieve
bestemming heeft. Bovendien is de locatie niet geschikt om zoveel asielzoekers te plaatsen.
De betreffende ondernemer en het COA zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Dat het om statushouders zou gaan, was destijds niet aan de orde. Dat zou het verzoek in een ander
daglicht plaatsen.
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Let op! Volgens mij ging het destijds om asielzoekers en niet om statushouders, maar nu noemt  
 het statushouders.

Inwoner  zou naar eigen zeggen de gemeente Tubbergen woningen hebben
aangeboden om er statushouders onder te brengen? Hij zou nooit een reactie hebben gekregen
op zijn aanbod? Graag een reactie, klopt dit? En zo ja, waarom wordt er geen gebruik van
gemaakt?

Wij kunnen op dit moment niet goed antwoord geven op deze vraag. Het aanbod is in elk geval niet
bekend bij de beleidsadviseur statushouders. Mogelijk dat er contact is geweest met andere
collegaþÿ �s die betrokken zijn geweest vanuit een andere invalshoek, maar die zijn nu nog op vakantie.

Algemeen bij persvragen die te inhoudelijk zijn:

De komende periode richt het gemeentebestuur zich op de vervolgstappen. Op zeer korte termijn
vinden een gesprekken plaats tussen gemeente Tubbergen en de staatssecretaris. Op basis van de
uitkomsten van deze gesprekken, geven wij het vervolgproces vorm.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

@noaberkracht.nl

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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