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Reactie op uw e-mail van 31 augustus jl.

Geachte commissaris van de Koning,
Op dinsdag 31 augustus jl. ontving de burgemeester uw e-mail inzake het verzoek om
opvang en doorstroming van asielzoekers en vergunninghouders. Hierop wensen wij
als volgt te reageren.
In uw verzoek geeft u aan een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ontvangen te hebben met daarin twee
centrale vragen, 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?
Hierop heeft u gevraagd om vanuit de gemeente Steenbergen te reageren op deze
vragen en om te komen met eventuele voorstellen.
De gemeente Steenbergen heeft al een achtergrond waar het gaat om de opvang van
asielzoekers alsmede de huisvesting van arbeidsmigranten.
In 2015 heeft het toenmalige college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Steenbergen reeds 'de nek uitgestoken' ten aanzien van de opvang van
asielzoekers in de gemeente en met alle gevolgen van dien; we hebben toen op
ingrijpende wijze moeten ondervinden dat hiervoor allerminst draagvlak was onder de
Steenbergse inwoners.
Op 25 november 2015 is door de gemeenteraad vervolgens een amendement
aangenomen waarbij besloten is dat de gemeente Steenbergen, de door het Rijk
opgelegde taakstelling daargelaten, maximaal 100 personen met een verblijfsstatus,
bestaande uit gezinnen, voor de duur van maximaal 6 maanden en naar
evenredigheid verspreid over meerdere locaties binnen de kernen van de gemeente
Steenbergen opneemt.
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Voorts is in het coalitieakkoord 2019-2022 'Aan de slag!' van de gemeente Steenbergen
de volgende passage opgenomen:
"Wanneer het Rijk ons een taakstelling voor de opvang van vluchtelingen of statushouders
oplegt, dan zullen wij daaraan voldoen. We leggen onszelf geen aanvullende taakstelling op.
Statushouders stimuleren wij om zo snel mogelijk te integreren en wij begeleiden ze naar
werk."

Voornoemde standpunten zijn een weerspiegeling van de dringende wens van de
Steenbergse bevolking. Draagvlak onder de inwoners is een groot probleem gebleken
in onze gemeente en u zult begrijpen dat draagvlak onder onze inwoners voor ons als
bestuur erg belangrijk is in dezen.
Bovendien heeft de gemeente Steenbergen in de afgelopen járen ook en vooral
verantwoordelijkheid genomen in het kader van de arbeidsmigrantenproblematiek.
Steenbergen heeft een grote rol gepakt ten aanzien van de correcte huisvesting van
arbeidsmigranten. Ook dit heeft impact in Steenbergen en ook dat drukt nu op
draagvlak onder onze inwoners.
Om hiermee terug te komen op de voorliggende vragen, gelet op voornoemde, luidt
het antwoord vanuit de gemeente Steenbergen dat deze ruimte dan wel mogelijkheid
ten aanzien van de opvang van asielzoekers er op dit moment niet is. Voorstellen voor
tegemoetkoming aan het verzoek van de minister en de staatssecretaris ten aanzien
van dit aspect kunnen wij op dit moment darrook niet aanleveren. Waar het gaat om
vergunninghouders, nemen wij graag, heļt aangenomen amendement en
coalitieakkoord in acht genomen, plaats aan tafel om in gesprek te gaan.
We vertrouwen erop u hiermee vc

ormeerd te hebben.
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