Lijst Timmermans

Motie vreemd aan de orde “31 december 2021 hanteren als harde einddatum voor de pilot
versoberde opvang spoor 2 (asielzoekers uit veilige landen)”

De raad van de gemeente Westerwolde, in vergadering bijeen op 30 juni 2021;
Constaterende dat:
 De gemeente Westerwolde en de gemeente Budel op dit moment de enige twee gemeenten
in Nederland zijn die overlast gevende asielzoekers opvangen.
 In beide gemeenten voor de opvang van deze zogenaamde spoor 2- klanten (asielzoekers
afkomstig uit veilige landen) een speciaal ingerichte opvang is gecreëerd (de versoberde
opvang).
 Deze versoberde opvang ertoe moet leiden dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor,
met name, asielzoekers uit veilige landen.
 De gemeente Westerwolde akkoord is gegaan met de pilot versoberde opvang voor de duur
van een jaar, onder de voorwaarde dat er minimaal twee andere gemeenten in Nederland
eveneens de opvang van asielzoekers uit veilige landen voor hun rekening zouden nemen.
 Met de versoberde opvang ook de overlast voor winkeliers en bewoners in Ter Apel zou
moeten afnemen.
 De gemeente Westerwolde met het COA en de ketenmariniers indicatoren heeft vastgesteld
op basis waarvan de voortgang van de pilot wordt gemonitord. Onder andere wordt
gemonitord op het effect van deze pilot op het dorp Ter Apel, voor zowel winkeliers als
inwoners.
 Uit de informatie van de politie blijkt dat er in het dorp Ter Apel nog geen vermindering
merkbaar is van het aantal winkeldiefstallen en de overlast.
 De versoberde opvang een positief effect lijkt te hebben op vermindering van de instroom
van asielzoekers uit veilige landen in Nederland (wellicht veroorzaakt door verminderde







instroom in verband met Covid 19) maar geen enkel verschil lijkt te maken op de effecten
voor winkeliers en inwoners. De overlast gaat onverminderd door.
Zich nog geen andere gemeenten bij de Staatssecretaris hebben gemeld om hun aandeel te
nemen in de opvang van asielzoekers uit veilige landen.
De Staatssecretaris zeer binnenkort start met de evaluatie van de pilot versoberde opvang,
die zoals gezegd, waarschijnlijk een positief beeld geeft voor het landelijk beleid, maar geen
positief effect heeft op het dorp Ter Apel.
De gemeente Westerwolde zich niet door een “positieve” uitkomst van de evaluatie op het
landelijk beleid, wil laten overstemmen over voortgang versoberde opvang in Ter Apel.
De gemeente Westerwolde (en Budel) zich niet laten verworden tot het afvoerputje van het
Nederlandse asielbeleid.
Dat de einddatum voor de pilot versoberde opvang in Ter Apel een harde einddatum kent
van 31 december 2021, als er geen andere gemeenten bereid zijn om deze vorm van opvang
te organiseren.

Besluit:
Draagt het College op om:
1. Aan de staatsecretaris te bevestigen dat de einddatum van 31 december 2021 een harde
einddatum is voor de pilot versoberde opvang in Ter Apel
2. Dat de versoberde opvang in onze gemeente pas een vervolg kan krijgen na 31 december
2021 als er minimaal twee andere gemeenten in Nederland (naast Budel en Westerwolde)
bijdragen in de opvang van asielzoekers uit veilige landen en er structurele en effectieve
maatregelen worden genomen om de overlast voor winkeliers en inwoners in Ter Apel weg
te nemen.
3. Dat bij het niet voorzetten van de versoberde onder de bovengenoemde voorwaarde, de
situatie zoals voor de pilot wordt voortgezet. Dit houdt in dat asielzoekers uit veilige landen
dan weer verspreidt worden over de asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland.
4. Deze motie actief onder de aandacht te brengen bij de Staatssecretaris en het ministerie.

En gaat over tot de orde van de dag,
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