
   AFDELING ZANDVOORT

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex artikel 155, 169 en 180 Gemeentewet en
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad

Zandvoort, 28 februari 2016.

Onderwerp: huisvesting statushouders Spalier

Aan: College van B&W Zandvoort

Fout: Bron van verwijzing niet gevonden

Geacht college,

Naar aanleiding van eerdere vragen in de commissie, deelde de portefeuillehouder tijdens de 
raadsvergadering nogmaals mee dat nog niet bekend was welke statushouders aan Zandvoort 
zouden worden toegewezen. Verder deelde de portefeuillehouder mee dat de gemeente op de 
samenstelling geen enkele invloed op heeft.

Donderdag j.l., twee dagen na de raadsvergadering, is er een gesprek geweest tussen een 
projectleider namens de gemeente en een groep vrijwilligers die hadden geholpen bij de 
opvang in de sporthal. Daarbij was Sanne Kol, buitengewoon raadslid namens Sociaal 
Zandvoort, aanwezig.
Doel van het gesprek was of deze vrijwilligers bereid en in staat waren bij de huisvesting en 
het tijdelijk verblijf van de statushouders in het Spalier ook hand- en spandiensten te verlenen.
Tot verbazing van Sanne vertelde de projectleider dat de gemeente bij het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) had gevraagd naar plaatsing van gezinnen en vrouwelijke 
alleenstaanden en dat die vraag al enige weken geleden volledig was gehonoreerd. 
De projectleider deelde verder mee dat, naast de gezinnen, ca. 18 vrouwen uit Eritrea naar 
Zandvoort zouden komen. Bovendien zou ook bekend zijn dat al deze vrouwen recht hebben 
op gezinshereniging.

M.a.w., tijdens de raadsvergadering was, volgens de woorden van de projectleider, de 
gemeente wél op de hoogte van de samenstelling van de statushouders. Heeft de gemeente 
blijkens die mededeling wél invloed gehad op de toewijzing. En was ook het recht op 
gezinshereniging al bij de gemeente bekend.



Wij hebben hierover de volgende vragen:

  
1. Is het juist dat de gemeente tijdens de raadsvergadering, i.t.t. de mededeling van de 

portefeuillehouder, wel op de hoogte was van de samenstelling van de groep te 
huisvesten statushouders?

2. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dan een ander verhaal verteld?
3. Is het juist dat de gemeente, i.t.t. de mededeling van de portefeuillehouder, wel 

invloed heeft gehad op de samenstelling van de groep statushouders?
4. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dan een afwijkende mededeling gedaan?
5. Is het juist dat de gemeente al wist dat de groep alleenstaande statushouders zou 

bestaan uit vrouwen en dat deze vrouwen afkomstig zijn uit Eritrea?
6. Zo ja, waarom heeft de portefeuillehouder dat niet meegedeeld?
7. Is het juist dat deze alleenstaande vrouwen recht op gezinshereniging hebben?
8. Zo ja, waarom is ook dit niet aan de gemeenteraad bekend gemaakt.

Gezien de gevoelige materie en de actualiteit van dit onderwerp zien wij uw beantwoording 
graag ten spoedigste tegemoet. 
Afhankelijk van de beantwoording overwegen wij of wij de voorzitter zullen verzoeken een 
extra raadsvergadering uit te schrijven.

Gert Toonen, fractievoorzitter PvdA 
Willem Paap, fractievoorzitter Sociaal Zandvoort


