
 

 

 
 

 
MOTIE VAN CDA, Gemeentebelangen/VVD,  Ontvangen: 23 augustus 2022 
Keerpunt 22, Lokaal Sterk, PvdA 
 

Motie nr.: 2022-6 

 

 
Onderwerp: Aangekocht hotel COA en toepassing ruimtelijk ordenings-  
  instrumentarium door het rijk 
 

 
De raad, in vergadering bijeen op 23 augustus 2022 
 
Constateringen: 
- Er is een vluchtelingencrisis in Nederland die leidt tot o.a. een schrijnende 

situatie in Ter Apel. 
- Het is duidelijk geworden dat de standaardprocedures bij het COA niet leiden tot 

voldoende capaciteit voor adequate opvang.  
- De staatssecretaris heeft de opdracht vanuit het kabinet om een oplossing te 

vinden voor deze crisis en heeft besloten om gebruik te maken van een 
ongebruikelijk ruimtelijk ordeningsinstrumentarium. 

- Het gemeentebestuur en de samenleving zijn hierdoor volledig overvallen. 
 
Overwegingen: 
- Besluitvorming, landelijk en lokaal moet altijd via de regels van het democratisch 

proces verlopen. 
- Opvang van mensen moet altijd op een humane manier gebeuren. Er moeten 

voldoende goed ingerichte voorzieningen beschikbaar zijn op gebied van 
bijvoorbeeld onderwijs en zorg. 

- Het Rijk vindt ook bij de inzet van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium van 
het allergrootste belang om goed met onze gemeente samen te werken en om 
de gemeenteraad en omwonenden goed te betrekken en te informeren. Tot 
dusver is dit niet gebeurd. 

- De raad betreurt dat mede daardoor in de media ten onrechte het beeld is 
ontstaan dat de gemeente Tubbergen niets wil doen aan asielopvang. De 
gemeente Tubbergen vangt al jaren vluchtelingen en statushouders op. 

 
Oproep aan de staatssecretaris: 
- Stel het bestuur van de gemeente Tubbergen in staat om zijn volks- 

vertegenwoordigende, taakstellende en controlerende rollen goed te vervullen; 
- Ga met ons in gesprek en bied ons op die manier de mogelijkheid om deze 

opdracht op gepaste wijze met onze inwoners en andere betrokken partijen te 
bespreken en uit te voeren.   



 

 

- Hierbij stellen wij aan u voor om binnen 5 werkdagen een gesprek tussen 
college, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en veiligheid en het 
COA, te laten plaatsvinden. 

 
Opdracht aan het college: 
- Treed in contact met de staatssecretaris zodat er op een zorgvuldige manier 

gesprekken gaan plaatsvinden met inwoners en andere betrokkenen, opdat de 
raad haar taken goed kan uitvoeren.  

- Nodig de staatssecretaris uit om met inachtneming van de gebruikelijke 
procedure en zorgvuldigheid dit proces samen te doorlopen. 

 

Tot slot: 
De gemeenteraad van Tubbergen wil, als gekozen volksvertegenwoordiging, in staat 
worden gesteld om haar taken op een correcte en democratische manier te 
vervullen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Namens: 
 
Fractie CDA 
Fractie Gemeentebelangen/VVD 
Fractie Keerpunt 22 
Fractie Lokaal Sterk 
Fractie PvdA 
 
 

Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken 
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 28 Reglement van orde). 


