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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Verzoek van de provincie inzake opvang en huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Steenbergen; 7 september 2021

Aan de Raad,

Op 31 augustus jl. ontving de burgemeester per e-mail een verzoek van de commissaris van de 
Koning in Noord-Brabant in het kader van opvang en huisvesting van asielzoekers en 
vergunninghouders. De e-mail was vergezeld van een brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gericht aan de commissaris van de Koning. 
Zowel de e-mail als de brief treft u bijgaand aan.

In het verzoek van de commissaris van de Koning is te lezen dat de minister en de 
staatssecretaris - als gevolg van de ontstane nijpende situatie ten aanzien van opvang, zo valt te 
lezen in de brief van de minister en de staatssecretaris - een tweetal vragen hebben gesteld aan 
de commissaris van de Koning, namelijk:

1. Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers 
dan wel huisvesting van vergunninghouders?;

2. Kunt u deze mogelijkheden in uw provincie inventariseren zodat deze aan de 
provinciale regietafel tezamen met de informatie vanuit rijkszijde kan worden 
besproken?

Deze vragen zijn door de commissaris van de Koning vervolgens neergelegd bij de burgemeester 
bij e-mail van 31 augustus jl., met het verzoek om spoedig te reageren.

Het standpunt van het college in dezen kunt u lezen in bijgaande brief, welke vandaag is 
uitgegaan aan de commissaris van de Koning.

Wij hebben met ons standpunt vastgehouden aan het op 25 november 2015 aangenomen 
amendement - een amendement dat wij als college vanzelfsprekend nog steeds respecteren - en 
het coalitieakkoord 2019-2022 'Aan de slag!' waarin het uitgangspunt is dat de gemeente 
Steenbergen zal voldoen aan een door het Rijk opgelegde taakstelling en niet meer dan dat.

Ook hebben we de (vooraanstaande) rol die de gemeente Steenbergen reeds heeft gepakt ten 
aanzien van de arbeidsmigrantenproblematiek benoemd.

Voorts is aangegeven dat gebleken is dat draagvlak voor opvang van asielzoekers onder de 
Steenbergse inwoners ontbreekt, terwijl de aanwezigheid daarvan in dezen erg belangrijk is voor 
ons als bestuur.

Om voornoemde redenen hebben we aangegeven op dit moment ten aanzien van de opvang van 
asielzoekers niets te kunnen voorstellen; wel hebben we aangegeven ten aanzien van de 
huisvesting van vergunninghouders bereid te zijn om plaats te nemen aan tafel.
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We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vanzelfsprekend houden we 
u op de hoogte indien er nadere berichten of verdere ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenberg^ 
de secretaris, ^ ____de loco-buŗgerfieester,

W.A.M. BaarïmansM.J.P. de
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