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Verstuurd per mail 

 

De heer J. van Putten 

 

 

 

 

Uw brief van 16 september 2022 Ons kenmerk 1335833 

Uw e-mailadres  Bijlage  

Datum 3 oktober 2022 Behandeld door M.J. Kroon 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake art. 33 

vragen ChristenUnie-SGP m.b.t. asielopvang 

Team Proces- en Projectbegeleiding 

    

 

Geachte heer Van Putten, 

 

Op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad heeft de fractie van de 
ChristenUnie – SGP daarom de volgende vragen aan het college: 

 
1. Is het college bereid om zich in te spannen op korte termijn (tijdelijk) extra opvangplekken te 

realiseren? Zo ja, wat is of wordt hiervoor gedaan? 

 

Het college voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de opvang van 

vluchtelingen    die naar Nederland komen. Momenteel hebben we te maken met een diverse 

stroom van vluchtelingen en daarmee samenhangende grote opgaven. Dit heeft er ook toe geleid 

dat de verantwoordelijkheden voor het  leveren van een bijdrage aan de oplossing van dit majeure 

vraagstuk ook anders verdeeld zijn dan in het verleden gebruikelijk was. Bij de beantwoording van 

uw vragen zullen wij hiernaar verwijzen. 

 

Recent hebben wij u met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t 

de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De primaire rol voor de opvang ligt bij de gemeenten, 

waarbij er wel een kwantitatieve taakstelling bij de Veiligheidsregio’s is neergelegd. Naast het 

aantal Oekraïners dat wij binnen de gemeente momenteel al opvangen, wordt er van de 

gemeente Nijkerk verwacht dat er nog 92 Oekraïners worden opgevangen. Wij komen op korte 

termijn bij u terug met een voorstel voor een locatie om dit mogelijk te maken. Daarnaast willen wij 
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op deze locatie ook komen tot huisvesting van de Oekraïners die op dit moment in de door de 

gemeente georganiseerde huisvesting op Bad Hulckesteijn en Hoevelaken onderdak vinden. 

 

Naast de huisvesting van Oekraïners doet de Rijksoverheid via de veiligheidsregio’s ook een 

beroep op de gemeenten om een bijdrage te leveren aan de (crisis)noodopvang als gevolg van de 

problematiek bij Ter Apel. Zoals het er nu naar uitziet zal de taakstelling die daarbij aan onze 

Veiligheidsregio (VGGM) is opgelegd, gehaald kunnen worden. 

 

Omdat de verwachting is dat de problematiek die samenhangt met een goede opvang van 

vluchtelingen niet op korte termijn afdoende opgelost zal zijn is het college in nauw overleg met 

het COA in gesprek met de eigenaar van een potentiële opvanglocatie waar een substantieel 

aantal tijdelijke opvangplekken gerealiseerd kan worden.  

 

Daarnaast speelt de reguliere huisvesting van statushouders.  Zoals u bekend zal zijn vloeit een 

deel van de problematiek m.b.t de huisvesting van statushouders voort uit het feit dat gemeenten 

hun taakstelling m.b.t de huisvesting van statushouders niet realiseren. De gemeente Nijkerk haalt 

haar taakstelling momenteel wel en loopt er enigszins op voor. De taakstellingen voor de 

gemeenten zullen de komende tijd wel gaan stijgen. 

 

U bent eerder ook geïnformeerd over het realiseren van flexibele huisvesting op Spoorkamp 2 

(Wonen bij Jaap). Bij de uitwerking van dit concept zal het ook mogelijk zijn  om bij deze flexibele 

huisvesting  voor een deel ook te denken aan de bovenbedoelde taakstelling. 

 

De komende tijd mogen wij verwachten dat de Rijksoverheid meer dwingend in de richting van de 

gemeenten taakstellingen op het gebied van huisvesting van statushouders en vluchtelingen zal 

opleggen. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend. 

 

 
2. Hoe gaat het college zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met de gemeenteraad en met 

haar inwoners? 

 

Het college volgt hierbij verschillende communicatielijnen omdat we te maken hebben met 

verschillende doelgroepen. In sommige gevallen zullen er informatie- en inloopmomenten worden 

gepland om met bewoners in gesprek te gaan. Daarnaast kan in bepaalde gevallen gekozen 

worden om op een voorgenomen besluit zienswijzen in te laten brengen, waarna er door het 

college een definitief besluit wordt genomen.  De raad zal afhankelijk van de realisatie op de 

gebruikelijke wijze worden geïnformeerd, geconsulteerd of om een besluit worden gevraagd. 

 

 
3. Welke mogelijkheden ziet het college om de doorstroom van statushouders te bevorderen, om 

daarmee plekken in de huidige opvang vrij te maken? Wat is hiervoor al concreet gedaan en 
welke acties worden nog ondernomen? 

 

In aanvulling op hetgeen wij bij antwoord 1 al hebben aangegeven zijn er bij de twee projecten 

met flexwoningen  (Tinyhouses)  aan de ds. Kuypersstraat en Jaap van de Krolstraat al een aantal 
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woningen toegewezen aan statushouders. Daarnaast gaan wij verkennen in hoeverre het mogelijk 

is om statushouders die in een AZC verblijven en die aan Nijkerk zijn gekoppeld alvast met hun 

inburgeringstraject te laten beginnen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

de secretaris,         de burgemeester, 

 

 

 

de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 

 

 

 

 


