
Persreacties naar aanleiding van brief van CdK over opvang 
vluchtelingen d.d. 30-3-2016 
 
 
Algemeen statement: 
 

Refererend aan de Rijksopdracht voor het realiseren van extra (nood)opvang 
voor asielzoekers, verzoekt 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 taakstellingen, mogelijkheden en middelen mogen 
‘uitruilen’. De taakstelling voor de gemeente Steenbergen ligt binnen de 
verwachtingen die eind 2015 ten grondslag hebben gelegen aan het 
raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. 
De gemeente Steenbergen zal haar bijdrage aan het op te stellen plan zo 
goed mogelijk leveren en ziet, met name dankzij de subregionale aanpak, 
voldoende mogelijkheden om met respect voor het in januari genomen 
raadsbesluit, de taakstelling te realiseren. 

 
 
Mogelijke vragen en hun antwoorden: 
 

 Wat betekent dit voor Steenbergen? 
 

De taakstelling voor de gemeente Steenbergen ligt binnen de verwachtingen die eind 2015 ten 
grondslag hebben gelegen aan het 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 
gemeente Steenbergen verrichten om invulling te geven aan het vluchtelingenvraagstuk.  
 

 Komt er nu toch een AZC in Steenbergen? 
 
Nee. 
 

 Moet Steenbergen nu ook nood- of crisis-opvang gaan doen? 
 
Er is aan de gemeente Steenbergen geen specifieke opdracht gegeven om nood - of 
crisisopvang te realiseren. De opdracht is om binnen de door de provincie aangewezen 
subregio’s een taakstelling te realiseren. De gemeente Steenbergen zal haar bijdrage aan het 
op te stellen plan zo goed mogelijk leveren en ziet, met name dankzij de su bregionale aanpak, 
voldoende mogelijkheden om -met respect voor het in januari genomen raadsbesluit- de 
taakstelling te realiseren. 
 

 Krijgt Steenbergen een verplicht aantal vluchtelingen toebedeeld dat moet worden 
opgevangen? 

 
De CdK heeft in zijn brief ook voor de gemeente Steenbergen een taakstelling opgenomen: 66 
statushouders en 93 asielzoekers (verdeling restopgave).  Binnen de subregio mogen 
gemeenten met elkaar taakstellingen, mogelijkheden en middelen ‘uitruilen’. Ook het leveren 
van financiële bijdragen, inzet op scholing en integratie en opvang van statushouders behoort 
tot de bijdragen die individuele gemeenten kunnen leveren om aan de subregionale taakstelling 
te kunnen voldoen. 
 

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

 Hoe wordt de verdeling tussen de gemeenten? 
 



Dit is aan de gemeenten in de subregio om in onderling overleg te bepalen. Dat is nu dus 
onderwerp van gesprek. 
 

 Om welke soort opvang gaat het? 
 
Alle vormen van opvang behoren tot de mogelijkheden die subregio’s kunnen realiseren om aan 
de gezamenlijke taakstelling te voldoen. 
 

 Hoe lang gaat die opvang duren? 
 
De taakstelling bestrijkt zowel (nood)opvang als de huisvesting van statushouders. Termijnen 
van 1 á 2 jaar, tot 10 jaar tot permanent dus. 
 

 Als vijf gemeenten het onderling moeten regelen, wie hakt dan de knopen door over wie 
hoeveel? 

 
Dat moeten de gemeenten in onderling overleg doen.  
 

 Zijn er al locaties in beeld? 
 
Nee, dit is onderdeel van de regionale gesprekken. 
 

 Worden de asielzoekers verspreid over de kernen gehuisvest of juist allemaal bij elkaar? 
 
Voor de gemeente Steenbergen is het besluit dat de gemeenteraad op 28 janua ri genomen 
heeft het uitgangspunt. Statushouders worden in reguliere woningen gehuisvest.  
 

 Wat gaat dit de gemeente kosten? 
 
Dat is op dit moment nog niet bekend. 
 

 Wie gaat er nu met die vijf gemeenten in overleg? Hoe gaan jullie dat aanpakken?  
 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er een projectgroep actief. Bestuurlijk worden ook de 
bestaande overlegstructuren gebruikt. Burgemeester Van den Belt heeft al contact gehad met 
burgemeester Niederer, die coördinerend burgemeester voor onze subregio is. Burgemeester  
Niederer zal op korte termijn een overleg met de betrokken gemeenten plannen.  
 

 In hoeverre kan Steenbergen nog bezwaar maken of in protest tegen deze opdracht?  
 
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. 
 

 Hoe dwingend is deze opdracht? 
 
Er staan geen sancties op, maar dat het een zeer dringend verzoek is, moge duidelijk zijn.  
 

 Heeft gemeenteraad nog invloed, wat betekent dit voor het besluit dat in januari is 
genomen? Wordt dit nu overruled? 

 
Het besluit dat de gemeenteraad op 28 januari 2016 genomen heeft is en blijft het kader voor 
het college bij de inzet voor het opstellen van het plan dat de regio’s vóór 15 mei gereed dienen 
te hebben. De gemeente Steenbergen zal deze bijdrage zo goed mogelijk leveren en ziet, met 
name dankzij de subregionale aanpak, voldoende mogelijkheden om met respect voor het 
raadsbesluit en de gevoelens in de gemeenschap, de taakstelling te kunnen realiseren. 
 


