
 
Geachte raadsleden, 
 
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, verzoekt de 
Commissaris van de Koning in zijn brief 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 het opstellen van dit plan zijn alle Brabantse gemeenten verdeeld in subregio’s, 
waarbinnen de gemeenten met elkaar taakstellingen, mogelijkheden en middelen mogen 
uitruilen. De gemeente Steenbergen maakt onderdeel uit van de subregio Brabantse Wal, 
samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Rucphen . De 
subregionale indeling heeft de provincie gemaakt in goed overleg met de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s. Bij de indeling is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande  
samenwerkingsverbanden op het gebied van ruimte en wonen. 
 
De taakstelling voor de gemeente Steenbergen ligt binnen de verwachtingen die eind 2015 ten 
grondslag hebben gelegen aan het door u op 28 januari 2016 genomen besluit 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 uitgangspunt van de inspanningen die wij 
als college verrichten om, binnen het mandaat dat uw raad ons gegeven heeft, invulling  te 
geven aan het vluchtelingenvraagstuk. 
 
Het besluit dat uw raad op 28 januari genomen heeft , is en blijft het kader voor ons college bij 
onze inzet voor het opstellen van het plan dat de regio’s vóór 15 mei gereed dienen te hebben. 
Wij zullen onze bijdrage zo goed mogelijk leveren en zien, met name dankzij de subregionale 
aanpak, voldoende mogelijkheden om met respect voor uw besluit, de taakstelling te kunnen 
realiseren.  
 
Als portefeuillehouder Bouwen en Wonen heeft wethouder Lepolder inmiddels aan 
woningcorporatie Stadlander het dringende verzoek gedaan om zeventien te koop staande 
woningen uit de verkoop te onttrekken en beschikbaar te stellen voor de huisvesting van 
statushouders. Wethouder Vos van Financiën werkt aan het beschikbaar stellen van financiële 
middelen om op deze en andere wijze de huisvesting van statushouders te kunnen versnellen. 
Vanuit hun portefeuilles Maatschappelijke ontwikkeling en Onderwijs zetten respectievelijk 
wethouders Van Geel en Zijlmans in op integratie en onderwijs van statushouders. Ambtelijk en 
bestuurlijk is er inmiddels een integrale projectgroep rond dit onderwerp actief. 
 
De opdracht van de Commissaris van de Koning aan de gemeenten is duidelijk. Niets doen is 
geen optie meer. Maar het is ook duidelijk dat dit een gezamenlijke opgave is: géén gemeente 
staat er alleen voor. Onder coördinatie van de gemeente Roosendaal hebben wij er vertrouwen 
in deze opgave met respect voor de genomen besluiten en de gevoelens in onze gemeenschap 
te kunnen realiseren. 

 
 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,  
 
 
De burgemeester, 
R.P. van den Belt, MBA 


