
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO) 

 

 

 

Onderwerp: Beroep kabinet op gemeenten en provincies om “met urgentie” meer 

opvangplekken beschikbaar te stellen. *)   

 

Datum indiening vraag: 25 Augustus 2021 

 

Vraag gesteld door:  Fractie FORZA RUCPHEN, B.Clercx 

 

De Fractie FORZA RUCPHEN verzoekt om schriftelijke beantwoording.   

 

Inleiding 

In de media is het bericht verschenen dat binnen enkele weken in Nederland geen asielzoekers 

meer opgevangen kunnen worden. Het demissionair kabinet doet een beroep op gemeenten en 

provincies om “met urgentie” meer opvangplekken beschikbaar te stellen. 

Er wordt een beroep gedaan om ook huizen beschikbaar te stellen. 

Ook moet er gedacht worden aan openen asielzoekerscentra, tijdelijke units, gebouwen die 

eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor tijdelijke bewoning en “onorthodoxe” 

maatregelen, zoals hotels.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft de Fractie FORZA RUCPHEN de volgende vragen: 

 

VRAGEN: 

1) Heeft het college de brief ontvangen van het demissionair kabinet? 

2) Welke contracten heeft onze gemeente met het COA?  

Welke verplichtingen liggen vast in deze contracten?  

3) Voor de 2e helft 2021 is de taakstelling 15 statushouders te huisvesten. Achterstand 1ste 

helft 2021 is 11. Momenteel is er totaal een achterstand van 26 voor 2021.                                                                                              

Waar denkt het college de woningen vandaan te halen voor deze statushouders? 

Is er draagvlak in de buurten en de wijken waar deze statushouders gehuisvest 

worden?  

Zo ja, hoe is dat onderzocht? Wat waren hiervan de bevindingen?  

4) De noodoproep voor nog meer huisvesting van statushouders heeft een enorme invloed 

op de leefomgeving, de veiligheid en kan leiden tot zorgwekkende situaties. Daarnaast 

is er een grote financiële druk op de gemeentelijke uitgaven (begeleiding, uitkeringen,  
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nareizende familieleden).  Tekort aan politie, taakoverbelasting van de BOA”s  spelen al 

lange tijd. Hoe wil het college al deze effecten opvangen van de toenemende plaatsing 

van statushouders in onze gemeente?  

5) De Fractie FORZA RUCPHEN is van mening dat nog meer statushouders toelaten 

onacceptabel is. Deelt het college deze mening?  

Zo ja, waarom dan toch nog statushouders opvangen en huisvesten? 

Zo nee, waarom niet? 

6) Is het college voornemens in te gaan op de noodoproep van het demissionair kabinet?  

7) Nog meer statushouders heeft gevolgen voor onze eigen inwoners. Wanneer gaat het 

college een referendum houden over dit beladen onderwerp?  

8) Komt er als gevolg van toenemende islamisering straks ook een moskee in de 

gemeente Rucphen? 

9) Onze inwoners worden verplicht CO2 productie te verlagen. Maar hoeveel extra CO2 

wordt gegenereerd door de gemeente door het toelaten van statushouders (CO2 

voetprint)?  

    

  

*)  Kabinet luidt noodklok: opvangplekken asielzoekers raken op, gemeenten moeten plek 

creëren | Politiek | bndestem.nl 
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