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Colleges subregio Brabantse Wal pakken verantwoordelijkheid 

huisvesting vluchtelingen en statushouders samen op 
 

De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 

Woensdrecht willen samen invulling geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te 

bieden aan vluchtelingen en statushouders. Dat hebben de colleges van burgemeester en 

wethouders deze week besloten.  

 

Verzoek commissaris van de Koning 

Op 31 maart jongstleden richtte de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, aan de vijf genoemde 

gemeenten het verzoek om als ‘subregio Brabantse Wal’ 832 plekken voor noodopvang voor vluchtelingen 

en 558 voor statushouders te realiseren. Ook de overige Brabantse gemeenten ontvingen een dergelijk 

verzoek met de vraag om deze maand te laten weten hoe de gemeenten met het verzoek omgaan. De 

volgende verdeelsleutel voor onze subregio werd gemaakt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* peildatum maart 2016 

 

Wie doet wat, het gekozen verdeelmodel 

In de afgelopen periode hebben de vijf colleges van burgemeester en wethouders een constructief en 

zorgvuldig proces doorlopen. In de loop van dit proces werd er door de colleges geconcludeerd dat niets 

doen geen optie was en ze voor een gedeelde uitdaging stonden. Deze positieve grondhouding van de vijf 

colleges heeft er toe geleid dat zij gezamenlijk invulling geven aan de regionale opgave. 

 

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. Deze gemeenten realiseren derhalve geen noodopvang. Dat maakt 

het gekozen verdeelmodel als volgt:  

 

 Taakstelling  

vluchtelingen 

Taakstelling 

Statushouders* 

 

Bergen op Zoom 262 179 

Roosendaal 304 180 

Rucphen 88 60 

Steenbergen 93 66 

Woensdrecht 86 73 

Totaal subregio Brabantse Wal 832 558 



 

 

 

 Vluchtelingen 

(noodopvang) 

Wettelijke 

taakstelling 

statushouders 

Extra taakstelling 

statushouders 

Totaal 

statushouders 

per gemeente 

Bergen op Zoom 416 179 -104 75 

Roosendaal 416 180 -104 76 

Rucphen - 60 67 127 

Steenbergen - 66 74 140 

Woensdrecht - 73 67 140 

Totaal subregio 

Brabantse Wal 

832 558 0 558 

 

 

Maximale inspanning 

Jacques Niederer, coördinerend burgemeester van de subregio Brabantse Wal: “Niets doen is geen optie. 
Iedere gemeente heeft een taak om bij te dragen om deze mensen een dak boven hun hoofd te geven. Wie 

niet meehelpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchtelingen en 

statushouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. Het uitgangspunt is dan ook, dat iedere 

gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet om de taakstelling te halen.” 
 

De komende periode werken de vijf gemeenten, ieder op hun eigen wijze, aan hun lokale opgave binnen de 

gezamenlijke aanpak van de subregio Brabantse Wal. 
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