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Geachte heer Van de Donk,
Op 31 maart jl. hebben wij van u het verzoek gekregen om in subregionaal verband een plan van
aanpak op te stellen voor het realiseren van (nood)opvang voor vluchtelingen in samenhang met de
huisvesting van statushouders. Dit plan is nu gereed.
In de afgelopen weken hebben wij een constructief en zorgvuldig proces in de subregio Brabantse
Wal doorlopen met de colleges uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen en Woensdrecht. Als vijf colleges bevonden we ons bij aanvang van het traject in zeer
verschillende fasen van het besluitvormingstraject rond de opvang van vluchtelingen en de
huisvesting van statushouders. Waar in de ene gemeente al concreet aan huisvesting werd
gewerkt, stond de andere gemeente nog helemaal vooraan in het proces. In de loop van dit proces
kwamen we op een punt waarbij elk college voelde dat niets doen geen optie meer was en dat we
voor een gezamenlijke uitdaging stonden, die we alleen konden aangaan wanneer ieder zijn
verantwoordelijkheid zou nemen.
Deze positieve grondhouding van de vijf besturen in onze subregio heeft er toe geleid dat wij nu
gezamenlijk invulling willen geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om opvang te bieden aan
vluchtelingen en huisvesting van statushouders. De colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal
willen de subregionale taakstelling voor het bieden van noodopvang voor vluchtelingen voor hun
rekening nemen. Deze colleges zullen hierdoor minder statushouders dan hun taakstelling voor
2016 huisvesten. Gelet op hun mogelijkheden willen de colleges van Rucphen, Steenbergen en
Woensdrecht extra statushouders bovenop hun taakstelling voor 2016 huisvesten. Deze colleges
realiseren derhalve geen noodopvang (zie onderstaande tabel).
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0
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Met deze regionale afspraken als kaders gaan de colleges van Bergen op Zoom, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht, nu binnen de eigen gemeente aan de slag om de opvang
en of huisvesting concreet te realiseren. Uitgangspunt is een maximale inspanning en creativiteit om
de taakstellingen te halen. In geval dat het niet lukt handelt men naar bevind van zaken.
Het vraagstuk rondom de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders 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,
Namens de colleges van Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht

Mr. J.M.L. Niederer
Coördinerend burgemeester subregio Brabantse Wal

