
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 37 RVO  

 

 

Registratienummer 

(In te vullen door de raadsgriffier) 

 

 

Datum: 4 december 2015 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

Onderwerp:  Opvang vluchtelingen 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. De regering heeft aangegeven dat de provincie op korte termijn nog 500 vluchtelingen moet 

opvangen en voor februari 2016 nog 2.500 vluchtelingen. Hoe gaat het college van Middelburg 

hierop anticiperen? Wat zijn de concrete plannen?  

2. Het AZC Swerfrust in Middelburg functioneert tot nu toe prima. Is het college van plan op korte 

termijn nog een AZC in de gemeente op te zetten?  Zo ja, heeft de gemeente dan al locaties in 

gedachten? 

3. Gaat de gemeente nog tijdelijke vluchtelingen opvangen? Zo ja, welke locatie heeft de gemeente 

dan in gedachten? 

4. Mocht de gemeente bereid zijn op korte termijn, binnen een half jaar, vluchtelingen op te nemen in 

onze gemeente hoe wordt dit proces dan in gang gezet? Hoe verloopt de communicatie dan met 

onze inwoners (plannen, acties, tijdspad, ed)? 

 

 

Toelichting: 
Commissaris van de Koning Han Polman doet een dringend beroep op de Zeeuwse gemeenten om 
nieuwe locaties te zoeken voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het gaat da nom plaatsen waar 
vluchtelingen een paar maanden tot iets langer dan en jaar kunnen blijven. 
Zeeland moet van het cabinet dit jaar nog 500 extra opvangplaatsen regelen. En voor februari volgend 
jaar moeten er plannen klaar zijn om 2.500 vluchtelingen op te vangen. (bron Omroep Zeeland). 
 
Wij zijn een gastvrije gemeente en de PvdA vindt dat een belangrijke waarde. Wij zijn dan ook een 
warm voorstander om deze gastvrijheid te laten zien ewn vluchtelingen in onze gemeente op te 
vangen.  Ook de Middelburgse burgers laten zich van  de goede kant zien getuige de vele vrijwilligers 
die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard altijd wel in goed en intensief overleg 
met omwonenden. 
 

 

Ondertekening en naam. 

 

Namens de fractie PvdA, Pim van Kampen 

 



 

 


