
Voorstel inzake gesprekken met het Rijk:

Doel ambtelijk overleg gemeente en rijk

Duidelijkheid verkrijgen over de definitieve kaders, ruimte en proces voor de ontwikkeling van 
het AZC op de locatie 't Elshuys

Gesprekspunten

• Mogelijkheid verkennen om open gesprek te hebben zonder het gegeven dat de 
vergunningaanvraag start. Daadwerkelijk de ruimte om vanuit gelijkwaardigheid tot 
een oplossing te komen. Dit wel gekoppeld aan een termijn (enkele weken).

• Mogelijkheid om ruimte in tijd te creëren. Argumenten hiervoor zijn dat het tijd inneemt 
om college, raad, inwoners, (omliggende gemeenten en regio Twente) goed 
aangesloten te houden.

• Waar zit het grootste probleem van het rijk en wat zijn de wensen en randvoorwaarden 
van het Rijk zodat we gericht kunnen meedenken. Waar zit de grootste urgentie van 
het Rijk.

• Afspraken maken over organisatie:
Verhouding (opdracht?) en relatie met COA (tevens aanspreekpunt) vanuit Rijk, 
Begeleidingscommissie, escalatielijnen, bestuurlijk overleg

• Afspraken maken over aantallen statushouders en asielzoekers, doelgroepen, fasering 
en duur van locatie. Wat kan en wil het college nu al inbrengen in het gesprek met de 
STAS. Wat is de inzet en wat is de ondergrens. De omliggende gemeenten in NOT- 
verband en in Twente hebben baat bij de situatie in Tubbergen. Wat kunnen zij 
Tubbergen bieden.

• Afspraken maken over (ver)bouw; ruimtelijke kwaliteit, ethische normen, bijkomende 
voorzieningen (bijvoorbeeld sport, scholing, vrije tijd, ontspanning)

• Afspraken maken over secundaire voorzieningen: Openbaar vervoer, infrastructuur, 
elektriciteit, etc etc.

• Afspraken maken over inwonerswensen: objectieve en subjectieve veiligheid, toezicht, 
politie inzet, verlichting, cameratoezicht, etc etc; nog even afwachten waar bewoners 
mee komen maandag voor 15.00

• Afspraken maken over eventueel aanvullende wensen van gemeente: wat kunnen we in 
deze deal mooi meenemen; wat heeft Albergen nodig.

• Afspraken maken over communicatie met Raad, aanwonenden, inwoners, omgang met 
pers en media.

Noot: Het Rijk heeft aanvullende wetgeving in voorbereiding. Dit betreft het 
gemeenten verplichten om asielzoekers op te nemen. Hierbij wordt gedacht aan een 
rol van de provincie als het gaat om de verdeling en het toezicht. Er is beoogd deze 
wetgeving op 1 januari 2023 van kracht te laten zijn. Tevens is gesproken over 
aanpassen van wetgeving in relatie tot statushouders en opvanglocaties.



Voorstel gesprek staatssecretaris.

Met alle input die we ophalen op maandag komt er een advies voor het gesprek met de 
staatssecretaris op woensdag. Het is de bedoeling hier in het college van aankomende dinsdag 
over te spreken.


