
 

Van: ) < @overijssel.nl>
Verzonden: maandag 12 september 2022 15:27
Aan: )
Onderwerp: FW: verklaring

M t vriendelijke groet,

BC | maandag t/m vrijdag | telefoon 
Secretariaat:  
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

jij

Van: "  " < @tubbergen.nl>
Datum: 9 september 2022 om 15:04:06 CEST
Aan: "  " < @tubbergen.nl>
Onderwerp: verklaring

Beste lezer,

Naar aanleiding van de bijeenkomst afgelopen maandag in Albergen over het AZC

geeft de gemeenteraad van Tubbergen het volgende statement.

Maandagavond was er een bijeenkomst waar het college en COA uitleg kwamen
geven over de ontstane situatie rondom het AZC Albergen. Een groot deel van de
gemeenteraad was hierbij als toehoorder aanwezig. Het was een emotionele avond, 
waarbij in sommige gevallen opmerkingen zijn gemaakt, die wat ons betreft alle
normen van respect en fatsoen overschreden. Natuurlijk is het voor de
gemeenteraad begrijpelijk dat er op dit soort avonden emoties loskomen, maar het
college en het COA op de persoon af bejegenen en bedreigen is naar onze mening
ontoelaatbaar en gaat alle fatsoensnormen te buiten. Er mag ruimte zijn voor
emotie, maar mensen moeten elkaar wel in hun waarde laten. Wij vinden als
gemeenteraad unaniem dat dit niet kan en nemen nadrukkelijk afstand van de
bejegeningen en bedreigingen richting het college en COA.

We hopen in de toekomst op een constructieve en respectvolle wijze met elkaar in
overleg te kunnen, rekening houdende met de verschillende standpunten die leven
in onze samenleving.

Gemeenteraad gemeente Tubbergen
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Met vriendelijke groet,

 Tubbergen

A Raadhuisplein 1

E @tubbergen.nl 7651 CV Tubbergen

M T (0546)628000

W www.tubbergen.nl

Bestanden met mac o's o.a. extens e .z p o xe wo den a een na ove eg
doo onz ma se ve s gea pt !

DISCLAIMER:

Op g ond van a gemeen bekende s o's van e-ma be htenve kee d e
doo de ve z nde n t z jn

te be nv oeden s a e n o mat e n d t be ht onde voo behoud.
Noabe k a ht D nke and ubbe gen

g b u kt e-ma n et voo het aangaan van exte n ve p cht ngen en het
b kendmaken van bes u t n.

Aan pe soon jke opvatt ng n van medewe ke s kunnen geen e hten wo den
ont een .
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