
Vragen en antwoorden over hoe subregio Brabantse Wal wil omgaan 
met het verzoek van de Commissaris van de Koning ivm Brabantse 
Aanpak Vluchtelingen 
 
 
Algemeen regionaal statement/kernboodschap: 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de subregio Brabantse Wal willen 
gezamenlijk invulling geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan 
statushouders en vluchtelingen. Dat hebben de colleges deze week besloten. De colleges van 
Bergen op Zoom en Roosendaal willen huisvesting van vluchtelingen in de vorm van 
noodopvang op zich nemen. Deze gemeenten zullen minder statushouders dan hun taakstelling 
voor 2016 huisvesten. De colleges van Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht willen extra 
statushouders bovenop hun taakstelling voor 2016 huisvesten. Met deze regionale afspraken 
als kaders gaan de colleges van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en 
Rucphen nu binnen hun eigen gemeente aan de slag om de huisvesting concreet te realiseren .” 
 
Lokale aanvulling: 
 
De huisvesting die de gemeente Steenbergen naar aanleiding van deze regionale afspraken 
moet realiseren, ligt binnen de verwachtingen die eind 2015 ten grondslag hebben gelegen aan 
het raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. Wij zien 
voldoende mogelijkheden om, in samenwerking met de woningbouwcorporaties, 
Vluchtelingenwerk en onze andere maatschappelijke partners, deze taakstelling te realiseren.  
 
Mogelijke vragen en hun antwoorden: 
 
Over de regionale samenwerking: 
 
 

 Wat was precies de opdracht?  
 
Refererend aan de Rijksopdracht voor het realiseren van extra (nood)opvang voor asielzoekers, 
verzocht de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant aan alle gemeenten om vóór 15 
mei een concreet en met het COA besproken plan gereed te hebben waarin de taakstelling voor 
opvang van asielzoekers en statushouders is uitgewerkt. Voor de uitwerking van dit plan zijn 
alle Brabantse gemeenten verdeeld in subregio’s, waarbinnen de gemeenten met elkaar tot een 
gezamenlijke oplossing voor de lokale taakstellingen mogen komen. 
 
Burgemeester Niederer van de gemeente Roosendaal heeft als coördinerend burgemeester op 
18 mei het plan dan de vijf Brabantse Wal-gemeenten toegezonden aan de Commissaris van de 
Koning. 
 

 Wat houdt het plan van de Brabantse Wal-gemeenten precies in? 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de subregio Brabantse Wal willen 
gezamenlijk invulling geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan 
statushouders en vluchtelingen. Dat hebben de colleges deze week besloten. De colleges van 
Bergen op Zoom en Roosendaal willen huisvesting van vluchtelingen in de vorm van 
noodopvang op zich nemen. Deze gemeenten zullen minder statushouders dan hun taakstelling 
voor 2016 huisvesten. De colleges van Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht willen extra 
statushouders bovenop hun taakstelling voor 2016 huisvesten. Met deze regionale afspraken 
als kaders gaan de colleges van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en 
Rucphen nu binnen hun eigen gemeente aan de slag om de huisvesting concreet te realiseren.  
 

 Voor welke opties hebben de vijf Brabantse Wal-gemeenten gekozen? 
 
Als regio gaan we huisvesting bieden aan statushouders en aan vluchtelingen in noodopvang.  
 

 Hoe reageerde de Provincie op het voorstel van de Brabantse Wal-gemeenten? 



 
De Commissaris van de Koning heeft het plan ontvangen en gaat er nu mee aan de slag. Voor 
een inhoudelijke reactie verwijzen we u naar de Provincie.  
 

 Op welke termijn moeten de vluchtelingen opgevangen worden? 
 
De opvang moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden maar in elk geval vóór eind 2016.  
 

 Wat gebeurt er als het niet lukt om vóór eind 2016 de daadwerkelijke huisvesting te 
realiseren? 

 
In de afgelopen weken hebben de colleges van de Brabantse Wal-gemeenten met elkaar een 
constructief en zorgvuldig proces doorlopen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de 
huisvesting gerealiseerd kan worden. Mocht dat uiteindelijk toch niet zo blijken te zijn, dan 
zullen wij op dat moment de situatie opnieuw moeten bekijken. Daar kunnen we nu nog weinig 
over zeggen. 
 

 Hoe lang gaat die opvang duren? 
 
Noodopvang bestrijkt een periode van 1 á 2 jaar; huisvesting van statushouders is permanent.  

 

 Is een AZC in de regio nu definitief van de baan? 
Ja. 
 

 Is crisis-opvang in de regio nu definitief van de baan? 
 
Dat is wel de inzet van het verzoek van de Commissaris van de Koning geweest. Crisisopvang 
is een ongewenste situatie. Crisisopvang is een vorm van opvang die in noodsituaties wordt 
ingezet wanneer andere vormen van huisvesting niet voldoende voor handen zijn. Deze vorm 
van opvang verloopt via de Veiligheidsregio. Op dit moment zijn er geen verzoeken meer om 
crisisopvang te realiseren en met het realiseren van de taakstelling vanuit de provincie zou 
crisisopvang ook niet meer nodig moeten zijn. 
  

 Voor hoe lang gelden de afspraken die nu gemaakt zijn? 
 
Het verzoek van de Commissaris van de Koning had betrekking op concrete aantallen te 
huisvesten vluchtelingen. De afspraken gelden dus voor de duur dat huisvesting voor deze 
mensen gerealiseerd moet worden. Dat moet in elk geval vóór het einde van het jaar gebeuren.  
  

 Hoe stabiel zijn deze afspraken? Wat gebeurt er als er nog meer vluchtelingen komen?  
 
Het verzoek van de Commissaris van de Koning had betrekking op concrete aantallen te 
huisvesten vluchtelingen: de Commissaris heeft voor elke gemeente specifieke aantallen 
benoemd. Voor deze aantallen zijn de afspraken stabiel, staan de afspraken vast. Als er nog 
meer vluchtelingen komen, zullen we als overheden opnieuw onze verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Op welke manier we dat dan gaan doen, valt nu nog niet te zeggen.  
 

 Wat gebeurt er als één van de gemeenten alsnog afhaakt en de afspraken afzegt? 
 
In de afgelopen weken hebben de colleges van de Brabantse Wal-gemeenten met elkaar een 
constructief en zorgvuldig proces doorlopen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de 
afspraken in stand zullen blijven. Mocht dat uiteindelijk toch niet zo blijken te zijn, dan zullen wij 
op dat moment de situatie opnieuw moeten bekijken. Daar kunnen we nu nog weinig over 
zeggen. 

 

 Wat gebeurt er als er één van de gemeenten niet mee kan doen (dus niet kan leveren)? 
Wat betekent dit voor de andere gemeenten? 

 
In de afgelopen weken hebben de colleges van de Brabantse Wal-gemeenten met elkaar een 
constructief en zorgvuldig proces doorlopen. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de 
plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Mocht dat uiteindelijk toch niet zo 



blijken te zijn, dan zullen we op dat moment de situatie opnieuw moeten bekijken. Daar kunnen 
we nu nog weinig over zeggen. 

 

 Wat vond u als burgemeester van het proces dat jullie de afgelopen weken hebben 
doorlopen? Was het moeizaam of ging het makkelijk? Had u niet het gevoel met de rug 
tegen de muur te staan? 
 

We hebben als vijf gemeenten heel verschillende achtergronden. Individueel zaten we in heel 
andere fasen van dit vraagstuk. In sommige gemeenten was al een besluit genomen, in andere 
nog niet. Maar ik heb ervaren dat elke gemeente gevoeld heeft dat niets doen geen optie meer 
was en de eigen verantwoordelijkheid wilde nemen. En dat ook gedaan heeft. Het was een 
collectieve opdracht en zo hebben we er de afgelopen weken ook aan gewerkt. En zo blijven we 
dat ook de komende maanden doen. 

 
Over lokale situaties: 
 

 Op welke lokaties wordt in Roosendaal en/of Bergen op Zoom de noodopvang 
gerealiseerd? 

 
Deze gemeenten/We zijn nog volop bezig met de precieze invulling van lokaties. Daar kunnen 
we nu nog niks over zeggen. 
 

 Hoeveel mensen worden daar dan precies gehuisvest? 
 
De exacte aantallen zijn afhankelijk van de uiteindelijke lokaties. Deze gemeenten/We zijn nog 
volop bezig met de precieze invulling van lokaties. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen.  
 

 Op welke locaties wordt in Steenbergen de huisvesting voor statushouders 
gerealiseerd? Worden de statushouders verspreid over de kernen gehuisvest of juist 
allemaal bij elkaar? 

 
Voor de gemeente Steenbergen is het besluit dat de gemeenteraad op 28 januari genomen 
heeft het uitgangspunt: statushouders worden in reguliere woningen gehuisvest. Dit zijn 
bijvoorbeeld woningen van woningcorporaties die vrijkomen door verhuizingen, woningen in 
nieuwbouwprojecten etcetera. De statushouders worden dus niet op speciale locaties 
gehuisvest en er wordt ook niet speciaal voor statushouders nieuwbouw gepleegd. We bouwen 
voor iedereen. Deze nieuwe Steenbergenaren worden gelijkmatig verdeeld gehuisvest over de 
zes kernen van de gemeente Steenbergen. 
 

 Hoe gaat de huisvesting van de statushouders er uit zien? Worden ze gehuisvest in bv 
oude bedrijfspanden? Worden er wooncontainers neergezet? Worden er 
nieuwbouwwoningen gebouwd? 

 
Voor de gemeente Steenbergen is het besluit dat de gemeenteraad op 28 januari genomen 
heeft het uitgangspunt: statushouders worden in reguliere woningen gehuisvest. Dit zijn 
bijvoorbeeld woningen van woningcorporaties die vrijkomen door verhuizingen, woningen in 
nieuwbouwprojecten etcetera. De statushouders worden dus niet op speciale locaties 
gehuisvest en er wordt ook niet speciaal voor statushouders nieuwbouw gepleegd. We bouwen 
voor iedereen. Deze nieuwe Steenbergenaren worden gelijkmatig verdeeld gehuisvest over de 
zes kernen van de gemeente Steenbergen. 
 
 

 Hoeveel vluchtelingen gaat de gemeente Bergen op Zoom/Roosendaal huisvesten  in 
noodopvang? 

 
Dat is mede afhankelijk van de locaties. Deze gemeenten/We zijn nog volop bezig met de 
precieze invulling van lokaties. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Maar de gezamenlijk 
taakstelling zal gerealiseerd worden. 
 
 

 Hoeveel statushouders gaat uw gemeente Steenbergen huisvesten? 



 
In Steenbergen zijn dat er 74 extra, waarmee het totaal op 140 komt. 
 

 Wat betekent deze afspraken voor de gemeente? 
 

De huisvesting die de gemeente Steenbergen naar aanleiding van deze regionale afspraken 
moet realiseren, ligt binnen de verwachtingen die eind 2015 ten grondslag hebben gelegen aan 
het raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. De hoogte van 
de taakstelling komt daarmee niet als een verrassing en is ook al geruime tijd het uitgang spunt 
van de inspanningen die wij als gemeente Steenbergen verrichten om invulling te geven aan het 
vluchtelingenvraagstuk. Wij zien voldoende mogelijkheden om, in samenwerking met de 
woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en onze andere maatschappelijke  partners, deze 
taakstelling te realiseren.  
 
 

 Wat gaat dit de gemeente kosten? 
 
De huisvesting vluchtelingen in noodopvang wordt volledig door het COA betaald.  
 
Voor de huisvesting van statushouders ontvangt een gemeente een bedrag op basis van het 
aantal statushouders dat wordt gehuisvest. Het plaatsen van statushouders brengt op tal van 
terreinen kosten met zich mee. Die kosten worden nu vergoed aan de gemeenten. Met de acties 
en het toegezegd budget kunnen zij uitvoering geven aan een vroegtijdige integratie en een 
succesvolle participatie zonder dat dit ten koste gaat van bestaande collectieve voorzieningen.  
 
 


