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Geachte heer Korevaar,
Op 28 februari 2022 heeft de heer Godschalk op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over flexibele
opvang van vluch-telingen. Graag beantwoorden wij de vragen van voormalig raadslid
Godschalk als volgt. Onze excuses voor de late beant-woording.

Datum:
24-05-2022
Ons kenmerk:

Afdeling:
Beheer openbare ruimte
(BOR)
Behandeld door:
Cody Vogel

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van het Utrechtse plan voor flexibele opvang
vluchtelingen?

Antwoord:

Daar zijn wij van op de hoogte.

Vraag 2:

Bent u het met de fractie van Pro’98 eens dat zoveel als mogelijk hulp
en handreiking moet worden geboden aan het COA?

Antwoord:

Ja. Er zal meer coördinatie (ondersteund door middelen) moeten zijn op
het huisvestingsaanbod voor vluchtelingen (asielzoekers en statushouders) en de spreiding ervan over de Nederlandse provincies, regio’s en
gemeenten

Vraag 3:

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?

Antwoord:

We denken dat het goed is om al dan niet in regionaal verband een bijdrage te leveren aan de huisvesting voor de groeiende groep vluchtelingen. Daarnaast willen we ook inzetten op huisvesting voor andere doelgroepen. Daarbij zal ook worden bekeken welke woonvormen en welke
mix van doelgroepen hiervoor geschikt zou zijn. Graag verwijzen we
voor een nader toelichting naar de raadsinformatiebrief van 14 april
2022. Hierin staat welk opvangmogelijkheden er worden geboden en
welke er in ontwikkeling zijn.

Vraag 4:

Bent u bereid om samen met de provincie Gelderland een dergelijk project te starten?

Antwoord:

Dat is zeer goed denkbaar. Provincie Gelderland zou daar dan de regie
in moeten nemen.

Vraag 5:

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?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 3.
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