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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde instroom van vluchtelingen. Deze situatie stelt het Rijk en de gemeenten
voor een grote uitdaging en vraagstukken als: hoe gaan wij hier mee om? Wat kan onze gemeente bijdragen? Wat
betekent dit voor onze gemeente en inwoners? Wat zijn de gevolgen op het gebied van wonen, werken, onderwijs,
gezondheidszorg en omgeving? Deze vraagstukken gelden ook voor de gemeente Bergen op Zoom.
Door uw raad is op een aantal momenten naar aanleiding van verschillende moties gedebatteerd over het
vluchtelingenvraagstuk. Naar aanleiding hiervan heeft u ons laten weten dat u er behoefte aan heeft dat er beleid wordt
vastgesteld over de wijze waarop de gemeente Bergen op Zoom bijdraagt aan het vluchtelingenvraagstuk en dat u
hierover in gesprek wilt met inwoners en maatschappelijke organisaties. U heeft daarom met uw brief van 12 januari
2016 een opdracht gestuurd aan ons college, waarin u vraagt om een expertmeeting te organiseren, om vervolgens uw
raad een voorstel te doen voor een concreet plan en om gesprekken te voeren met inwoners en maatschappelijke
organisaties. U vraagt om deze opdracht op zo kort mogelijke termijn uit te werken . Wij hebben daarom afgelopen
dinsdag besloten om op korte termijn een projectplan op te stellen waarin uw opdracht wordt uitgewerkt.
Wij zijn ons bewust van de door u gegeven opdracht en wij willen graag samen met u hierin optrekken. Echter gelet op
de urgentie van het vluchtelingenvraagstuk en onze wettelijke taak hebben wij al een aantal acties in gang gezet. Wij
werken sinds vorig jaar aan oplossingen en nieuwe manieren om de fors toegenomen taakstelling statushouders uit te
voeren . Dit omdat het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden is verdubbeld ten opzichte van 2015. Tevens
voeren wij een haalbaarheidsonderzoek uit naar het opvangen van circa 35% meer statushouders dan de wettelijke
taakstelling . Wij zullen de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek delen met uw raad.
De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, de expertmeeting en de uitkomsten van de gesprekken met inwoners en
maatschappelijke organisaties moeten bijdragen aan de besluitvorming over het vluchtelingenvraagstuk. Er worden geen
besluiten genomen over het al dan niet realiseren van een noodopvang voor vluchtelingen voor dat het gezamenlijke
proces met uw raad is afgerond.
Omdat we samen met u op willen trekken in het vluchtelingenvraagstuk hechten wij aan duidelijke informatieuitwisseling
met elkaar. Tot onze spijt hebben we moeten constateren dat dit beeld als gevolg van perspublicaties niet bij iedereen zo
is overgekomen. Dit zien wij als aandachtspunt in dit dossier. Wij stellen zoals hierboven aangegeven, op korte termijn
een projectplan op waarin uw opdracht wordt uitgewerkt. De wijze waarop dit gebeurt wordt in overleg met de griffie met
u afgestemd.
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Wij hopen u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zo m,

