
From: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
Sent: woensdag 11 november 2015 12:28:01
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: crisisnoodopvang voorzet reactie aan Nico van Mourik

Dames en heren, 

Graag in mijn werkvoorraad plaatsen. 

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Steenbergen,
Griffier,
Lenneke van der Meer,
tel.: 0167-543 371,
mobiel: 06-85347707
email: L.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl,
website: www.gemeente-steenbergen.nl,
Postbus 6, 4650 AA  Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA  Steenbergen.

Van: Hof, J. van den (gemeente Steenbergen) 
Verzonden: woensdag 11 november 2015 11:35

Aan: Meer, L. van der (gemeente Steenbergen); Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
CC: Drunen, G. van (gemeente Steenbergen); Bogers, R. (gemeente Steenbergen); Peeters, R. (gemeente Steenbergen); Peijs, J. (gemeente 

Steenbergen)
Onderwerp: FW: crisisnoodopvang voorzet reactie aan Nico van Mourik

Hoi Lenneke en Robert,

De burgemeester verzoekt om onderstaande e-mailcorrespondentie ter kennisname te brengen van de raad. Zouden jullie deze op de lijst van 
ingekomen stukken kunnen plaatsen voor de raadsvergadering van 25 november 2015. Bij voorbaat dank!

Groet,
John van den Hof

Van: Vos, J (gemeente Steenbergen) 

Verzonden: woensdag 11 november 2015 11:01
Aan: 'Nico.van.Mourik@veiligheidsregiomwb.nl'

Onderwerp: FW: crisisnoodopvang 

Geachte heer Van Mourik, Beste Nico,

Zoals je bekend is,buigt de gemeenteraad van Steenbergen zich juist deze maand over de vraag of er wel of geen mogelijkheden worden gezien 
tot opvang van vluchtelingen in onze gemeente, en zo ja, in welke vorm en mate.

Hangende deze discussie acht ik het nu niet raadzaam om crisis(nood-)opvang aan te bieden. Dit zou het objectieve besluitvormingsproces 
kunnen verstoren. 

Wel meen ik de raad van Steenbergen je concrete verzoek om hulp bij het vinden van crisis(nood-)opvangplaatsen kenbaar te moeten maken. 
Aangenomen mag worden dat op 25 november (tijdens de besluitvormende raadsvergadering) het onderwerp crisis(nood-)opvang dan expliciet 
aan de orde komt. Dat de nood hoog is, is mij overigens volkomen duidelijk!

Met vriendelijke groet,
Joseph Vos.

Van: Mourik, Nico van [mailto:Nico.van.Mourik@veiligheidsregiomwb.nl] 
Verzonden: woensdag 11 november 2015 0:55

Aan: j.minses@alphen-chaam.nl; f.a.petter@bergenopzoom.nl; burgemeester@breda.nl; marina.starmans@dongen.nl; gdekok@drimmelen.nl; 
h.vanrijnbach@etten-leur.nl; w.vanhees@geertruidenberg.nl; jan.boelhouwer@gilzerijen.nl; machteld.rijsdorp@goirle.nl; 
g.janssen@halderberge.nl; r.palmen@hilvarenbeek.nl; w.luijendijk@loonopzand.nl; jac.klijs@moerdijk.nl; hans.janssen@oisterwijk.nl; 

s.huisman@oosterhout.nl; j.niederer@roosendaal.nl; bestuur@rucphen.nl; Vos, J. (gemeente Steenbergen); peter.noordanus@tilburg.nl; 
akleijngeld@waalwijk.nl; s.haasjes@werkendam.nl; s.adriaansen@woensdrecht.nl; anoordergraaf@woudrichem.nl; burgemeester@zundert.nl; 



burgemeester@baarle-nassau.nl; Fons Naterop (f.naterop@aalburg.nl)
Onderwerp: crisisnoodopvang

Geachte, Beste Burgemeesters, goedemorgen,

In aansluiting op mijn mail aan u op zaterdag 7 november vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In de komende weken neemt het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen toe.

Het aantal loopt op van 2.000 vanaf zaterdag 14 november tot bijna 9.800 per 31 december a.s.

In mijn mail aan u van 7 november heb ik u gevraagd of uw gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een goed gecoördineerde 

crisisnoodopvang in december a.s. in onze regio.

Het gaat om een opvang in diverse gemeenten in onze regio van 72 uur (of eventueel 96 uur) in de maand december a.s., waarbij de 

vluchtelingen aansluitend in gemeenten in onze regio verblijven.

Het gaat om een opvang van tenminste 150 vluchtelingen.

In beginsel heb ik een positieve reactie mogen ontvangen van de volgende gemeenten: Loon op Zand, Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom, 

Oisterwijk.

Mag ik de andere gemeenten, die hierboven genoemd zijn, aub vragen om nog een reactie te geven aan mij? Graag. 

Dan kunnen we vanaf volgende week eea goed gaan regelen in onze regio.

Graag uw reactie, waarvoor op voorhand hartelijk dank. Met hart gr nico van mourik.
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