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Geachte heer van Dijk,
U gaf aan: “Donderdag 12 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Brunssum een besluit
genomen betreffende de noodopvang van vluchtelingen in Brunssum. Het besluit behelsde dat
maximaal 200 vluchtelingen zouden worden opgevangen voor de duur van maximaal één jaar,
ingaande op 1 december 2015. De VVD Brunssum fractie hecht veel belang aan deze afspraak,
daar deze namelijk tot stand is gekomen op basis van de nadrukkelijke feedback vanuit de
Brunssumse gemeenschap. Zij gaven ons als Gemeenteraad heel duidelijk aan dat zij het
belangrijk vonden te weten hoeveel vluchtelingen werden opgevangen en voor welke periode dit
zou zijn. De VVD Brunssum spreekt daarom nu ook nadrukkelijk uit dat deze afspraak dan ook de
afspraak dient te blijven. Zie in dat kader ook hetgeen Burgemeester Bruls (Nijmegen) verwoordde
in binnenlands bestuur: "Dat is belangrijk in het verkeer tussen de overheid en burger. Je houdt je
aan je woord en komt je beloften na." Om dit op een goede manier te laten verlopen, is het
essentieel dat nu reeds een plan van aanpak wordt opgesteld over de sluiting van de noodopvang.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1: “Hecht u, als college van B&W, net als de VVD Brunssum fractie veel waarde aan het
nakomen van de afspraken met de Brunssumse gemeenschap en de wijk Brunssum Oost in het
bijzonder? Zo ja, welke concrete plannen heeft u dan reeds uitgezet om het nakomen van het
besluit van de Gemeenteraad te waarborgen?”
Antwoord 1: Aan het nakomen van afspraken wordt uiteraard veel waarde gehecht, waarvan dan
ook niet zomaar zal worden afgeweken. Er zijn op dit moment dezerzijds echter nog geen concrete
stappen gezet om te komen tot sluiting van de noodopvang per 1 december a.s. (zie verder ook de
antwoorden op de vragen hierna).
Vraag 2: “Bent u het met de VVD fractie eens dat het belangrijk is dat een sluitingsplan van de
noodopvang dient te worden gemaakt zodat de uitstroom van de in het ziekenhuis verblijvende
vluchtelingen op een humanitair correcte wijze zal verlopen?”

Antwoord 2: Het maken van een zodanig sluitingsplan behoort tot de verantwoordelijkheden van
het COA.
Vraag 3: “Per wanneer verwacht u de eerste stappen uit te zetten voor het op ordentelijke wijze
sluiten van de noodopvang? En kunt u de VVD fractie aangeven op welke wijze de raad hierbij
geïnformeerd zal worden?”
Antwoord 3: Zie antwoord op vraag 2.
Vraag 4: “Burgemeester Bruls wijst in Binnenlands Bestuur ook op de verantwoordelijk van de
Gemeenten die tot noch toe niet hun humanitaire plicht hebben vervuld, de zogenoemde passieve
andere gemeenten. Bent u met de VVD fractie van mening dat deze gemeenten op hun
verantwoordelijk gewezen dienen te worden? Zo ja, welke concrete stappen heeft u hiertoe reeds
gezet?”
Antwoord 4: Het vorenstaande is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. De Minister van
Binnenlandse Zaken heeft dan ook bij schrijven d.d. 13 mei jl. de Commissarissen van de Koning
in hun positie als rijks heer, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verzocht
aan de regionale regietafels verhoogde asielinstroom kenbaar te maken dat de urgentie van
uitbreiding van opvangplekken voor asielzoekers onverminderd groot blijft.
Vraag 5: “Kunt u ons daarnaast aangeven welke directe en indirecte kosten gemoeid zijn met de
opvang van vluchtelingen in Brunssum en waar deze betrekking op hebben?”
Antwoord 5: Tot 1 juni jl. is met betrekking tot de noodopvang ca. € 5000.- betaald in verband met
kosten beveiliging, € 2300.= i.v.m. kosten onderwijs en € 7000.= i.v.m. kosten
informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven.
Vraag 6: “Kunt u ons aangeven welke compensatie de Gemeente Brunssum van Rijkswege of
anderszins ontvangt voor de opvang van vluchtelingen?”
Antwoord 6: De gemeente Brunssum ontvangt een tegemoetkoming op grond van het
Faciliteitenbesluit opvangcentra, de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten Asielzoekers
(OHBA), de reguliere onderwijswet en –regelgeving, alsmede een eenmalige bijdrage in de kosten
van de door de gemeente te verzorgen taken in het kader van voorlichting met betrekking tot de
vestiging van het opvangcentrum en de subsidiëring van vrijwilligersgroepen die werkzaamheden
verrichten in of ten behoeve van het opvangcentrum (zie ook bestuursovereenkomst).
Tot 1 juni jl. zijn m.b.t. de noodopvang bedragen ontvangen tot een bedrag van € 119.000.=
De exacte hoogte van de uiteindelijke kosten en bijdragen is moeilijk tussentijds aan te geven,
omdat deze -zeker voor wat betreft het onderwijs- van een veelheid van factoren afhankelijk is. De
inschatting is echter dat de (nood)opvang van vluchtelingen (meer dan) kostendekkend kan
worden gerealiseerd.
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