
Van: Twente Board < enteboard.n l>
Verzonden: maandag 26 september 2022 13:54
Aan: Haverkamp - Wenker, Wilmien
CC: | Twente Board
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen Albergen
Bijlagen: Antwoord op vragen van het lid Kuik over de verplichte asielopvang in

Tubbergen.doc

Beste Wilmien,

Zoals beloofd informeer ik je hierbij over de beantwoording van de Kamervragen die gesteld zijn over de

asielopvang in Tubbergen.

De staatssecretaris schrijft dat het hotel in Albergen door de verkoper is aangeboden aan het COA, en dat
in overleg met het COA en de gemeente Tubbergen is afgesproken dat de locatie gebruikt zal worden voor
de opvang van 150 vluchtelingen. In de brief wordt ook de voorgeschiedenis uiteengezet.

Daarnaast schrijft de staatssecretaris dat het noodzakelijk om goed samen te werken met verschillende
overheden en uitvoeringsorganisaties, om zo de crisis op korte termijn het hoofd te kunnen bieden en om
op lange termijn uit de crisis te blijven, aldus de staatsecretaris.

Hij wil niets weten van het begrip 'weigergemeente' omdat dat geen recht doet aan alle inspanningen die
door het hele land worden gedaan om vluchtelingen en Oekraïense ontheemden op te vangen. Deze term
is ook niet van toepassing op Tubbergen.

Zie voor de volledige beantwoording de bijlage bij deze mail en hier: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022D37507&did=2022D37507

Met vriendelijke groet,

Senior Public Affalrs-adviseur Twente Board In Den Haag
M: enteboard.nl 

Twitter: 

Van: Haverkamp - Wenker, Wilmien < r g e n .n />
Verzonden: zaterdag 27 augustus 2022 07:50
Aan:  | Twente Board < enteboard .n i>
Onderwerp: Re: Kamervragen Albergen

Beste 
Dank je wel, fijn datje ons zo snel informeert!
Hgr Wilmien

Verstuurd vanaf mijn iPhone

O 25 2022 om 13:25 heeft þÿ "  | Twente Board
<_ nteboard .n l> het volgende geschreven:



Beste Wilmien,

Graag wijs ik je op de Kamervragen die vandaag zijn gesteld door het CDA over de geplande
opvang in Albergen.
Zie de bijlage bij deze mail en hier:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id= 022Z15767&did=20 
22D32968

Ik zal de beantwoording in de gaten houden.

Met vriendelijke groet,

Senior Public Affairs-adviseur Twente Board in Den Haag
M: twenteboard.nl
T:
Twitter: 

2


