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Geachte dames en heren,

Recentelijk hebben wij u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de verminderde instroom
van asielzoekers. Met onze laatste brief van 16 september jongstleden hebben wij u de brief van 13 september jl. ter
kennis gebracht van de Commissaris van de Koning, de heer Van de Donk. In deze brief schrijft de Commissaris van
de Koning onder andere dat het COA op korte termijn contact op zal nemen met die gemeenten die een potentiële
locatie voor noodvang hebben aangeboden. In de subregio Brabantse Wal betreft dit de gemeenten Roosendaal en
Bergen op Zoom.
Vandaag 22 september hebben wij hierover gesproken met het COA. De conclusie van het COA is dat er geen
noodzaak is tot het inrichten van noodopvang binnen onze gemeenten en dat er ook geen locaties achter de hand
hoeven te worden gehouden gelet op voldoende capaciteit elders in ons land. Dit houdt in dat de gemeente Bergen op
Zoom voor nu geen noodopvang voor vluchtelingen gaat inrichten .
Mocht het zo zijn dat zich nieuwe ontwikkelingen in de wereld voordoen waardoor er toch weer behoefte is aan enige
vorm van opvang , dan zullen wij een eventueel nieuw verzoek van het COA op zijn merites beoordelen en met
dezelfde positieve grondhouding het gezamenlijk besluitvormingsproces ingaan.
De opgave voor het beschikbaar stellen van de huisvesting voor statushouders - ook onderdeel van de subregionale
taakstelling - is ongewijzigd. De subregio Brabantse Wal overlegt op korte termijn over de effecten - op de onlangs
overeengekomen herverdeling van statushouders - nu de behoefte aan noodopvang is weggevallen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan .kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikpaar via telefoonnummer (0164) 277699.

Hoogachtend,
het college vari burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,
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ing. P.A.C. Segers
Loco-Gemeentesecretaris
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Dhr. P.A.M. (Patrick)' van·der Velden
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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 7 juli jl. hebben wij uw raden geïnformeerd over de substantieel lagere instroom van
vluchtel ingen in Nederland. Met het oog daarop hebben wij de besluitvorming over het bieden
van noodopvang binnen de subregio Brabantse Wal uitgesteld.
Op 13 september jl. hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in
Noord-Brabant een brief van de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, ontvangen
(zie bijlage). In deze brief laat hij weten dat er op korte t ermijn geen extra opvangplekken nodig
zijn, zoals opgenomen in de regionale plannen in het kader van de 'Brabantse aanpak opvang
vluchtel ingen'. Naar aanleiding daarvan hebben wij het COA gevraagd wat dit betekent voor de
pote ntiële noodopvanglocaties in Bergen op Zoom en Roosendaa l. Vandaag, 22 september,
hebben zowel de colleges van Bergen op Zoom als Roosendaal hierover gesproken met het COA.
De conclusie is dat er geen noodzaak is tot het bieden van noodopvang en dat de desbetreffende
locaties ook niet achter de hand hoeven te worden gehouden gelet, op voldoende capaciteit
elders in ons land.
Dit houdt in dat Bergen op Zoom en Roosendaal voor nu geen noodopvang aan vluchtelingen
gaan aanbieden . Mocht het zo zijn, dat zich nieuwe ontwikkelingen in de wereld voordoen
waardoor er toch wee r behoefte is aan enige vorm van opvang, dan zullen wij een eventueel
nieuw verzoek van het COA op zijn merites beoordelen .
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De opgave voor het beschikbaar stellen van huisvesting voor statushouders - ook onderdeel van
de subregionale taakstell ing - is onverminderd fors en ongewijzigd. De subregio Brabantse Wal
overlegt op korte termijn over de effecten op de onlangs overeengekomen herverdeling voor
statushouders nu de behoefte aan noodopvang is weggevallen .
We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens d burgemeesters van de Brabantse Wal

mr. J.M.L. Niederer
coördinerend burgemeester

