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Geacht college,
Op 23 oktober 2018 hebben we als gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen met daarin de
mededeling dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente heeft verzocht om mee te werken
aan een ophoging van de capaciteit op het opvangcentrum in Budel naar de oorspronkelijke capaciteit van 1.500
asielzoekers. De overlast van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat er nadrukkelijk aandacht gevraagd
is voor dit AZC en dat het COA er alles aan doet om deze overlast te beperken. Wij vinden als VVD Cranendonck
dat we ruimte moeten bieden aan vluchtelingen die een veilige plek nodig hebben. Vandaar dat we geen moeite
hebben met bovenstaande ophoging. Echter heeft de overlast in Maarheeze wel onze nadrukkelijke aandacht.
Gisteren vernamen we via de media dat Burgemeester Aboutaleb van de gemeente Rotterdam met het COA
heeft afgesproken dat een AZC in zijn gemeente tijdelijk geen mensen uit zogenoemde ‘veilige landen’ meer zal
opvangen. Deze groep asielzoekers heeft ook in het verleden het meeste overlast veroorzaakt op het AZC
Cranendonck. We zijn daarom erg benieuwd naar de afspraken die de gemeente Cranendonck met het COA heeft
gemaakt of bereid is om te maken en hebben hierover de volgende vragen:
1.

In hoeverre bezorgt de groep ‘veilige landen’ nog altijd voor de meeste overlast in en rondom het AZC
Cranendonck?

2.

Zo ja: Is de burgemeester bereid om, zeker gezien het feit dat we als gemeente Cranendonck al een
bovenmatige inspanning leveren in de gehele asielproblematiek, met het COA in gesprek te gaan om
ervoor te zorgen dat ook Cranendonck wordt ontzien met betrekking tot asielzoekers uit ‘veilige
landen’?

3.

Welke specifieke maatregelen gaan er in de komende maanden genomen worden door het COA om
de overlast voor de andere vluchtelingen van het AZC, de omwonenden en de ondernemers en
inwoners van Maarheeze tot een minimum te beperken?
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