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Onderwerp: Vestiging van asielzoekers op de locatie Swerf-Rust

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2014

Ondergetekende stelt voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen:

 In te stemmen met het voornemen van het college van burgemeester en wethouders tot het in
erfpacht uitgeven van  de locatie Swerf-Rust, Laurens Stommesweg 1 aan het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

 Deze periode van noodopvang te maximeren tot 2 jaar.

 De noodopvang van asielzoekers in Swerf-Rust te evalueren na deze termijn van 2 jaar en
daarbij de beleving van de omwonenden in de evaluatie te betrekken.

 Uiterlijk 1 mei 2016 met een raadsvoorstel te komen teneinde beleid vast te stellen omtrent de
opvang van asielzoekers, waarbij alle mogelijke opties gewogen worden, met name de
kansen en risico's van kleinschalige opvang.

 Bij het voorbereiden van het voorgenoemde beleid niet zozeer te kijken naar de ruimte die
COA de gemeenten biedt, maar welke wensen en bedenkingen de gemeente zelf heeft als het
gaat om humane, menswaardige opvang.

Toelichting:
De recente toestroom van asielzoekers zorgt voor een dringend capaciteitsprobleem bij het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het is te prijzen dat de gemeente Middelburg in deze zaak bereid is
om haar verantwoordelijkheid te nemen in de opvang voor hen die huis en haard hebben moeten verlaten.

De opvang van asielzoekers moet wel zo goed mogelijk passen in de wijk, qua aantal en qua termijn. Een
periode van 5 jaar met een optie van 5 jaar extra zorgt voor een uitstraling van permanente huisvesting, wat
volgens de indieners niet de bedoeling kan zijn van noodopvang. Een periode van 2 jaar moet voldoende
zijn om de toestroom humaan op te vangen en geeft de gemeente tijd om beleid te maken voor langdurige
opvang waarbij de integratie in de wijken en sociale participatie een nadrukkelijke kans horen te krijgen.
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