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Onderwerp 
Brabantse aanpak opvang vluchtelingen (subregio Brabantse Wal) 

Steenbergen; 17 mei 2016 

Aan de Raad, 

Op 31 maart 2016 ontving ons college een brief van de Commissaris van de Koning van de Provincie 
Noord-Brabant over de opvang van vluchtelingen in onze provincie. Refererend aan de Rijksopdracht 
voor het realiseren van extra (nood)opvang voor asielzoekers, verzocht de Commissaris van de Koning in 
zijn brief aan alle gemeenten om vóór 15 mei een concreet en met het COA besproken plan te hebben 
waarin de taakstelling voor opvang van asielzoekers en statushouders is uitgewerkt. 

Dit plan is nu gereed. Op woensdag 18 mei presenteren wij als de vijf gemeenten van de subregio 
Brabantse Wal dit plan aan de media. Voorafgaand daaraan willen wij u als gemeenteraad langs deze 
weg informeren. 

In de afgelopen weken hebben wethouder Lepolder, wethouder Van Geel en ikzelf namens het college 
van de gemeente Steenbergen een constructief en zorgvuldig proces doorlopen met onze collega
portefeuillehouders van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Rucphen. Als vijf 
gemeenten bevonden we ons bij aanvang van het traject in zeer verschillende fasen van het 
besluitvormingstraject rond de opvang van vluchtelingen. Waar in de ene gemeente al concreet aan 
huisvesting werd gewerkt, stond de andere gemeente nog helemaal vooraan in het proces. Maar ik heb 
ervaren dat elke gemeente gevoeld heeft dat niets doen geen optie meer was en dat we voor een 
gezamenlijke uitdaging stonden, die we alleen konden aangaan wanneer ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid zou nemen. 

Deze positieve grondhouding van de vijf besturen in onze subregio heeft er toe geleid dat wij nu 
gezamenlijk invulling gaan geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan 
statushouders en vluchtelingen. Roosendaal en Bergen op Zoom staan aan de lat voor de huisvesting 
van vluchtelingen in de vorm van noodopvang. Deze gemeenten zullen minder statushouders dan hun 
taakstelling huisvesten. Gelet op hun mogelijkheden zullen Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen extra 
statushouders bovenop hun taakstelling huisvesten. Deze gemeenten realiseren geen noodopvang. Met 
deze regionale afspraken als kaders gaan Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en 
Rucphen nu binnen de eigen gemeente aan de slag om de huisvesting concreet te realiseren. 

De afspraken die in de subregio Brabantse Wal zijn gemaakt, houden voor de gemeente Steenbergen in 
dat wij 74 extra statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Rijk gaan huisvesten. Daarmee komt 
het totaal aantal te huisvesten statushouders voor dit jaar op 140. Ook met deze extra taakstelling ligt de 
huisvestingsopgave voor de gemeente Steenbergen binnen de verwachtingen die eind 2015 ten 
grondslag hebben gelegen aan het raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen in de gemeente 
Steenbergen. Het plan van aanpak van de subregio past daarmee binnen het mandaat dat uw raad ons 
begin dit jaar heeft gegeven om invulling te geven aan het vluchtelingenvraagstuk. 



Op basis daarvan worden statushouders in onze gemeente gehuisvest in reguliere woningen, zoals 
vrijgekomen woningen van woningcorporaties en woningen in nieuwbouwprojecten. Er worden in 
Steenbergen geen huizen specifiek voor statushouders gebouwd: we bouwen voor iedereen. Als nieuwe 
Steenbergenaren worden de statushouders gelijkmatig verdeeld gehuisvest over de zes kernen van onze 
gemeente. 

De verwachting is dat voor het realiseren van de bestaande en de extra taakstelling voor de huisvesting 
van statushouders dit jaar in totaal 34 woningen nodig zullen zijn binnen onze gemeente. De wettelijke 
taakstelling voor de 1 e helft van 2016 is, inclusief achterstand van 2015, op 2 woningen na al gehaald. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat, in samenwerking met de woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en 
onze andere maatschappelijke partners, deze extra taakstelling in de gemeente Steenbergen 
gerealiseerd kan worden. 

Het vraagstuk rond de opvang van vluchtelingen is een collectieve opdracht. Zo hebben wij er als regio
gemeenten met onze maatschappelijke partners in de afgelopen weken ook aan gewerkt. En zo blijven 
we dat ook de komende maanden doen. 

Hoogachtend, 

en Belt, MBA gers 
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