Barneveld, 28 februari 2022
Onderwerp: Flexibele opvang vluchtelingen
Geacht College,
Mede door de actuele situatie in Oekraïne is te verwachten dat de opvang van
vluchtelingen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog meer onder
druk zal komen te staan dan nu al het geval is.
De opvangcapaciteit van het COA wordt ten dele beperkt doordat statushouders als
gevolg van onvoldoende aanbod geen passende huisvesting kunnen vinden. Voor
het vinden van passende huisvesting heeft het COA de hulp van alle gemeenten
nodig.
Binnenlands Bestuur van 25 februari meldt dat gemeenten in Utrecht samen met de
provincie een plan hebben gemaakt om asielzoekers en statushouders sneller te
kunnen huisvesten. Zij kiezen voor flexibele, kleine locaties om het tekort aan
opvangplekken aan te pakken en de stagnatie in doorstroming van statushouders te
doorbreken.
Pro’98 vindt dat het voorbeeld van de Utrechtse gemeenten navolging verdient. Als
we als Barneveld samen met andere Gelderse gemeenten meer bijdragen aan de
huisvesting van statushouders wordt het COA ontlast en beter in staat gesteld
nieuwe vluchtelingen op te vangen.
In lijn met onze motie “realiseren flexwoningen” voor de komende raadsvergadering
zien wij graag dat de gemeente Barneveld zich inzet om op korte termijn te komen
tot een aanpak voor flexibele, kleinschalige locaties als bijdrage in de oplossing van
het tekort aan opvangplekken voor statushouders en asielzoekers. Bij deze flexibele
woonvormen of tijdelijke huisvesting gaan wij, zoals ook eerder aangegeven, uit van
gemengde bewoning van statushouders, starters en andere spoed-huisvestingzoekers.
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening stel ik u namens de fractie
van Pro’98 de volgende vragen:
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Bent u op de hoogte van het Utrechtse plan voor flexibele opvang
vluchtelingen?
Bent u het met de fractie van Pro’98 eens dat zoveel als mogelijk hulp en
handreiking moet worden geboden aan het COA
Bent u het met de fractie van Pro’98 eens dat een dergelijk plan als in de
provincie Utrecht ook in de provincie Gelderland mogelijk moet zijn?
Bent u bereid om samen met de provincie Gelderland een dergelijk project te
starten?
In geval de provincie Gelderland aangeeft een dergelijk project niet te willen
of kunnen starten, bent u dan bereid zelf dan wel in regioverband een project
te starten naar voorbeeld van het genoemde project in Utrecht?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de Pro’98 fractie,
Met vriendelijke groet,
Marcel Godschalk

