Informatienota voor de raad (RIN)
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar
Zaaknummer
Bijlagen
Datum B&W vergadering

:
:
:
:

burgemeester M. van Veen
P. van den Oetelaar
77954-2022
7
18 oktober 2022

Onderwerp: verzoek COA

Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
het vervolgproces m.b.t. het verzoek van het COA om driehonderd asielzoekers op te gaan
vangen in Bakel.
Inleiding
Het COA heeft de gemeente verzocht om driehonderd asielzoekers op te gaan vangen in
Bakel. De gemeenteraad heeft per politieke partij wensen en bedenkingen ingediend. Tijdens
de inloopavond hebben we ook vragen van inwoners ontvangen. Daarnaast ontving de
gemeente diverse mails en brieven over het verzoek.
De vragen over de asielopvang zijn in beeld. Nu vraagt de gemeente het COA en andere
partijen om deze vragen te beantwoorden. Bij het bekendmaken van het verzoek heeft de
gemeente aangegeven actief op te halen wat er leeft en te kiezen voor open communicatie.
Kernboodschap
Op donderdag 6 oktober ll. heeft de gemeente Gemert-Bakel een formeel verzoek ontvangen
van het COA om medewerking te verlenen aan het realiseren van noodopvang voor 300
asielzoekers in units op het terrein van de Zorgboog in Bakel voor minimaal 2 jaar. Als deze
eindigt aansluitend de realisatie van reguliere opvang – eveneens voor 300 asielzoekers –
voor 5 tot 10 jaar, waarbij de benodigde termijn van de noodopvang afhankelijk is van
wanneer de reguliere opvang gereed is. In de raadsvergadering van 6 oktober ll. heeft de
burgemeester dit verzoek bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Dinsdag 11 oktober ll.
hebben een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden in Bakel; een bijeenkomst waarin de
burgemeester in gesprek is gegaan met direct omwonenden en aansluitend een
inloopbijeenkomst voor alle Bakelse en Milheeze inwoners om met elkaar en met mensen van
de gemeente (raadsleden, collegeleden en ambtenaren) en het COA in gesprek te gaan.
Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er veel vragen en zorgen zijn bij de
inwoners. Vervolgens heeft op 13 oktober ll. een fractievoorzittersoverleg plaatsgevonden
waarbij de raadsfracties hun wensen, bedenkingen en vragen hebben ingebracht en er
afspraken zijn gemaakt voor het vervolg van dit proces.
Vervolgstappen
Wij hebben een besluit genomen over de vaststelling van de wensen en bedenkingen van
zowel de gemeenteraad (fracties) als de inwoners. Deze leiden wij door aan het COA (formele
verzoeker), de Provincie en de Zorgboog voor de beantwoording van de gestelde vragen op
uiterlijk 8 november a.s.. De wensen en bedenkingen maken we daarbij ook openbaar, dus
zowel van alle 7 raadsfracties als van de inwoners.
Als uiterlijk 8 november a.s. de antwoorden van alle partijen binnen zijn dan kan een
raadsvergadering worden gepland waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan bepalen.
Financiën
Voor dit moment nog niet aan de orde
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