Aan:

College van B&W
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Afschrift aan:

VVD-leden

VVD Brunssum

Vragen op grond van Artikel 43, Reglement van Orde
Betreft: Vluchtelingen – afspraak is afspraak
Brunssum, 04 mei ’16
Geacht College van B&W,
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.
Ten aanzien daarvan heeft de VVD fractie dan ook een aantal vragen:
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?
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?

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?

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?

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?

6.

Kunt u ons aangeven welke compensatie de Gemeente Brunssum van Rijkswege of anderszins
ontvangt voor de opvang van vluchtelingen?

In afwachting van uw beantwoording,
Namens de VVD fractie,
Jaimy van Dijk,
Fractievoorzitter VVD Brunssum
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