
 

Van: Berning-Everlo, Hilde
Verzonden: zaterdag 3 september 2022 11:31
Aan: College B&W Tubbergen
Onderwerp: Fwd: AZC Albergen.

Tkn. Goed om hier maandagavond op voorbereid te zijn. Alle fractievoorzitters hebben dezelfde mail
gehad.
Het lijkt mij ook verstandig om met name het deel van  rondom het voorbereidingsbesluit bij de
juristen neer te leggen.

Groeten Hilde

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van Luttikhuis, Christel" < @tubbergen.nl>
Datum: 3 september 2022 om 11:06:54 CEST
Onderwerp: Doorst: AZC Albergen.

Hallo allemaal,
De mail van de buurt waar ik het in de app over heb gehad. Zoals ik nu in de fractie app kan
lezen wil iedereen eerst aansluiten bij het buurtoverleg as maandag. Het is nog niet duidelijk
of we na de tijd bij elkaar gaan zitten of op een later tijdstip. De buurt wil nav deze mail met
de raad om tafel. Zij zijn van mening dat de raad aan zet is, het voorbereidingsbesluit van
tafel kan tegenhouden, één rijksinpassingsplan dat dan wordt ingezet zorgt voor vertraging
van een jaar en dan zijn we al veel verder. Het probleem zit bij de oneindigheid. Gemeente
moet daar afspraken over maken en perspecti f bieden. Op mijn reactie, dat als we gaan
traineren, alle afspraken van de baan zijn (lees ook financieel en veiligheid/zorg) en er zeker
300 worden geplaatst, zijn zij niet van onder de indruk. 
Buurt voelt zich niet gehoord in het gesprek met de staatssecretaris, ook al hebben  en

 hun wensen opgehaald. Zij hadden in de deal moeten worden betrokken. Buurt sluit
vanaf nu wel aan bij overleg met gemeente en COA als gesprekspartner, dat is onderdeel van
de Deal.

Laten we hopen dat we nu als raad niet aan zet zijn zodat we niet uit elkaar worden gespeeld
maar met college en raad als 1 naar buiten kunnen treden.

Groet Christel

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Christel Luttikhuis < @konot.nl>
Datum: 3 september 2022 om 10:56:02 CEST
Aan Luttikhuis, Christel" < @tubbergen.nl>
Onderwerp: Doorst: AZC Albergen.
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Outlook voor iOS downloaden

Van:  < >
Verzonden: Friday, September 2, 2022 11:01:42 PM

Aan: Christel Luttikhuis < @konot.nl>; @tubbergen.nl 
@tubbergen.nl>; @tubbergen.nl < @tubbergen.nl>; 

@tubbergen.nl < @tubbergen.nl>; @tubbergen.nl 
< @tubbergen.nl>
CC:  < >; @dirkzwager.nl 
< @dirkzwager.ni>
Onderwerp: FW: AZC Albergen.

Beste fractie voorzitters,

Vanavond heb ik gesproken met Christel Luttikhuis ( CDA ) over de ontstane situatie
rondom de "Deal" zoals dat door het College wordt gecommuniceerd. Het heer

  dicht de positie van de Raad een grotere rol toe dan de Raad
mogelijk zelf nu nog denkt te hebben.
Graag zou ik zien dat onderstaande informatie in ieders eigen fractie wordt gedeeld
en besproken. Het lijkt mij zeer zinvol om daarna in een zo breed mogelijk verband
gekeken wordt naar de te nemen stappen. Wij als omwonenden delen de mening
van  dat het College weer terugverwezen wordt naar de
onderhandelingstafel.
Het dreigement dat als de "Deal" wordt afgewezen en er dan 300 vluchtelingen
worden geplaatst lijkt ons, en , nogal bluf. Het Voorbereidingsbesluit
is namelijk niet zomaar van tafel te krijgen.

Als er de behoefte is om direct met  hierover gesproken wordt dan
stel ik voor dat we vragen of hij naar hier ( plaats en tijd nader af te spreken ) komt
om in een zo breed mogelijk deel van de raad hierover te spreken. Kosten hiervan
dragen de omwonenden graag, gezien het belang.

Graag jullie reactie hierop. Vanzelfsprekend zou een afvaardiging van de buurt dan
bij dat gesprek zijn. Een goede vergaderruimte kan ik in Almelo wel aanbieden.

Mocht hierop morgen wat afgestemd willen worden dan kan dat ook met  
, nr: . Morgen ben ik namelijk slecht bereikbaar.

Met vriendelijke groeten,

Tel: 

Van:  (Dirkzwager) < @dirkzwager.nl>
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 18:17
Aan: 
Onderwerp: Re: AZC Albergen.

Geachte heer Luttikhuis,

Zoals vanmiddag besproken het volgende.

Vorige week had u overleg bij het college met o.a. de advocaat die door het college
was ingeschakeld; ik heb toen telefonisch overleg met hem gevoerd. De advocaat
ging ervan uit dat het COA geen plannen had om te gaan (ver)bouwen, zodat een



voorbereidingsbesluit in zijn visie weinig zin had. Los van de vraag of het
voorbereidingsbesluit dan inderdaad weinig zin zou hebben gehad, is inmiddels
duidelijk dat het COA vrij uitgebreid wil verbouwen. Het voorbereidingsbesluit is

dan een stevig obstakel. Zoals al besproken kan de minister daar niet omheen, tenzij
hij een rijksinpassingsplan maakt, waarmee veel tijd gemoeid zal zijn. Waarbij het
overigens nog maar de vraag is of er in Den Haag genoeg steun is voor de lijn om de
gemeente te passeren. Hoe het ook zij, het COA zou dan nooit dit jaar nog aan de
slag kunnen.

Gelet op de wens van COA om al snel de eerste mensen te kunnen opvangen heeft
de gemeente dus een stevige onderhandelingspositie. Daarbij merk ik op dat alleen
de gemeenteraad bevoegd is het voorbereidingsbesluit weer in te trekken en niet
het college. Tegen deze achtergrond zou ik verwachten dat bij het COA wellicht nog
een beter onderhandelingsresultaat te bereiken valt dan het college tot nu toe heeft
gedaan. De motie van eerder deze week biedt daarvoor ook aanknopingspunten;
wellicht heeft het college zelfs wel rekening gehouden met ruimte om de raad nog
verder tegemoet te komen.

De raad kan wat mij betreft ten minste nog het college terug sturen naar de
onderhandelingstafel, bijvoorbeeld om alsnog een vastomlijnde termijn af te
spreken. De raad heeft uiteindelijk het laatste woord, gelet op het feit dat het
college de raad nodig heeft om het voorbereidingsbesluit van tafel te krijgen. Als het
college bijvoorbeeld bij het COA meldt dat er zonder eindtermijn geen akkoord van
de raad komt, kan ik me niet voorstellen dat het COA het daarop laat stuklopen. Het
alternatief voor overeenstemming is voor het COA bepaald ongunstig. De gemeente
zou daar meer mee hebben kunnen doen naar mijn idee.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat wel.

Met vriendelijke groet,

Verzonden vanaf mijn iphone.

Dirkzwager N.V.

, advocaat
van Schaeck Mathonsingel 4, 6512 AN NIJMEGEN
Postbus 55, 6500 AB NIJMEGEN

dirkzwager T: 
E: @dirkzwager.nl
W: www.dirkzwager.nl

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct
de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Dirkzwager is een
handelsnaam van Dirkzwager N.V statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het
handelsregister onder nr. 09155757. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een
overeenkomst van opdracht gesloten met Dirkzwager N.V. Daarop zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is
opgenomen. U kunt deze algemene voorwaarden nalezen (tekst) op en downloaden (PDF) van
onze website: www.dirkzwager.nl/algemene-voorwaarden. In onze privacyverklaring kunt u
lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze vindt u op
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www.dirkzwager.nl/privacy.

This communication contains confidential Information and is only intended for the addressee. 
If you are not the intended recipient of this communication, please delete it and inform us 
immediately. Dirkzwager is a trading name of Dirkzwager N.V., which has its registered 
offices in Arnhem, the Netherlands, and which is registered in the commercial register under 
no. 09155757. All of our work is carried out in accordance with a letter of engagement agreed 
to with Dirkzwager N.V., which is governed by our general terms and conditions containing a 
limitation of liability, amongst other things. You may read these general terms and conditions 
on or download them from our website: www.dirkzwager.nl/ en/ general-terms-and- 
conditions/. In our privacy statement you may read how we process your personal data. You 
will find it at www.dirkzwager.nl/en/privacy
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