
 

 

 

 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Keerpunt22 
Ontvangen: 9 februari 2023    

 

 
Onderwerp: Uitkomsten WOO-verzoek aangaande toekomstig AZC Albergen 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 

1. Heeft het College van B&W kennisgenomen van de diverse publicaties op 9-2-2023 inzake de 

beoordeling van de WOO-stukken inzake de besluitvorming rond het toekomstige AZC Albergen?123 

2. Wil het College van B&W de WOO-documenten ook openbaar toegankelijk publiceren op de website van 

de gemeente Tubbergen? 

3. Onderschrijft het College van B&W de conclusies van de publicaties, dat het College al op of rond 8 juni 

2022 wist dat zij mogelijk door het Rijk gedwongen zou worden tot meewerken aan een asielopvang in 

Albergen? 

4. Hoeveel personen binnen het College van B&W en het ambtelijk apparaat van de gemeente Tubbergen 

waren hiervan op de hoogte, en welke functies bekleden zij? 

5. Waarom is het feit dat er eventueel dwang zou worden toegepast toentertijd niet gecommuniceerd aan 

de gemeenteraad? 

6. Hoe is het nieuwe College van B&W over dit dossier geïnformeerd na installatie op 12 juli jl., en in het 

specifiek over het eventueel toepassen van dwang? 

7. Waarom is voortdurend aangegeven dat het College van B&W niet op de hoogte was van het 

voornemen van het Rijk, terwijl dat wel blijkt te zijn aangegeven aan de gemeente Tubbergen? 

8. Hoe gaat het College van B&W voorkomen dat in de toekomst op een zelfde wijze informatie aan 

gemeenteraad en Tubbergse bevolking wordt onthouden? 

 

Toelichting:  
 
Vanochtend namen wij kennis van een aantal publicaties in de media aangaande het toekomstige AZC Albergen. 
Naar aanleiding van WOO-verzoeken kwamen een aantal zaken naar voren die vragen oproepen. In het specifiek 
gaat het hierbij om het feit dat dus blijkbaar toch bij het College van B&W bekend was dat er vanuit het Rijk 
dwang toegepast kon worden en dat dit zelfs concreet is benoemd in onderling contact tussen het Rijk en 
gemeente Tubbergen. Dit terwijl tot dusver telkens werd beweerd dat het een complete verrassing was dat dwang 
werd toegepast. Daarom stellen wij de bovenstaande vragen. 

 

Ondertekening en naam:  
 
Stijn Hesselink 
Keerpunt22 
 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 32 
Reglement van orde). 
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