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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 17 mei 2016 heeft ons college u het raadsvoorstel Vluchtelingen (RVB16-0042) aangeboden. Tijdens de bespreking
van het raadsvoorstel in de commissie Burger en Bestuur op 24 mei 2016 is door de fractie LijstLinssen aangegeven dat
zij het niet eens is met de tekst die is opgenomen in het raadsvoorstel onder de kop Alternatieven. Het betreft de
volgende tekst:
"Wanneer de gemeenteraad niet instemt met het sub regionale plan van aanpak, zal de gemeente door de Commissaris
van de Koning in de functie van rìjksheer zelfstandig worden aangesproken op het uitvoeren van de taakstelling voor de
opvang van vluchtelingen en op het niet nakomen van afspraken met de sub regio. Voor de gemeente Bergen op Zoom
betreft deze taakstelling 262 asielzoekers. De gemeente Bergen op Zoom zal deze taakstelling dan zelfstandig uit
moeten voeren en er wordt dan geen gedeelte van de taakstelling huisvesting statushouders door andere gemeenten uit
de sub regio overgenomen."
De fractie LijstLinssen gaf aan dat het woord "moeten" in de tekst niet klopt, omdat de Commissaris van de Koning de
gemeenten niet op grond van een wettelijke bepaling kan verplichten om opvang voor vluchtelingen te organiseren. De
fractie LijstLinssen gaf daarnaast aan dat zij het raadsvoorstel om die reden zou aandragen voor vernietiging. Alleen
besluiten kunnen bij de Kroon worden aangedragen voor vernietiging. Het gaat hier echter niet om een tekst in het besluit
zelf, maar om een tekst in het voorstel.
Omdat echter tijdens de commissie Burger en Bestuur is gebleken dat de tekst, zoals die nu in het raadsvoorstel onder
de kop Alternatieven is geformuleerd, tot onduidelijkheid leidt, vragen wij u met deze brief de tekst in het raadsvoorstel
als volgt te lezen:
"Wanneer de gemeenteraad niet instemt met het sub regionale plan van aanpak, kan de gemeente door de Commissaris
van de Koning in de functie van rìjksheer zelfstandig worden aangesproken op het uitvoeren van de taakstelling voor de
opvang van vluchtelingen en op het niet nakomen van afspraken met de sub regio. Voor de gemeente Bergen op Zoom
betreft deze taakstelling 262 asielzoekers."
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

