
 

 

vragenuur 

 
 
Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge artikel 
35a van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad 
 
Naam indiener: Henk Verreck 

Fractie: 

 
Datum en tijdstip 
indiening: 

22-09-2015 
11.30 

Datum 
vergadering: 

29 september 2015 

Onderwerp: Crisis rond om de vluchtelingen 

Vraag/vragen: 1) Heeft het COA een verzoek ingediend bij de gemeente om extra 
(nood) opvang plaatsen te realiseren, om de acute toegenomen 
stroom vluchtelingen, op te nemen. 

Zo ja, 
2) Wat was dan de reactie van het college namens Heerlen. 
3) Wij gaan uit van een positief antwoord. Welke locaties komen 

volgens u in aanmerking om als noodopvang te dienen. 
4) Om hoeveel plekken zal het dan gaan en vanaf welk moment zullen 

deze plekken ter beschikken komen van het COA. 
5) Op welke wijze heeft u contact gehad met de omwonenden van 

deze locatie(s). 
 

Zo nee, 
6) Heeft  u als college zelf initiatief genomen om te onderzoeken op 

welke wijze de gemeente een rol kan spelen om de acute situatie 
rond om de vluchtelingen te verminderen en heeft u ook dit 
besproken met het COA 

Zo ja, 
Wat was het antwoord van het COA 
Zo nee, 
Waarom niet? 
 

7) Indien op vraag 2 negatief geantwoord heeft wat zijn dan de 
beweeg redenen geweest om hier op negatief te antwoorden 

 
In de beantwoording van de artikel 35 vragen heeft u het over de 
huisvesting van 168 statushouders/vergunninghouders.  

8) Heeft u zicht op hoeveel statushouders binnen het AZC in Heerlen 
verblijven 

9) Zouden deze statushouders niet allang doorgestroomd moeten zijn 
naar een huurwoning in de regio 
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10) Gaat de gemeente nu versneld huurwoningen ter beschikking 
stellen aan deze statushouders, zodat er doorstroming plaats vind 
binnen het AZC in Heerlen 

11) Voor de nieuwe woonvisie van 2016-2017 moeten de 
wooncorporaties uiterlijk 1 november prestatie afspraken hebben 
gemaakt met de gemeente die voor 15 december wordt besloten. 

12) Wat is hierin afgesproken mbt de de asielzoeker cq 
statushouders en welke regionale afspraken mbt de regionale 
woonvisie . 
 

13) Wat is u reactie op de brief van de VNG dd 16-09-2015 mbt het 
instellen van de “ ZZA regeling voor gemeenten”  

14) Gaat de gemeente Heerlen hieraan uitvoering geven 
15) Hoe groot is dan het bedrag wat de gemeente gaat ontvangen 

voor de opvang van statushouders 
 

 
Toelichting m.b.t. 
actualiteit, 
urgentie en 
gevoerd bestuur: 

Als Fractie van de PvdA hebben we op 3 september 2015 vragen mbt de 
opvang van vluchtelingen gesteld. In de tussen liggende periode heeft 
zich de crisis mbt de aantallen vluchtelingen alleen maar groter 
geworden. Daarnaast is er een brief van de VNG verschenen waarin zij 
versneld vragen voor de uitstroom van statushouders. Deze vragen 
waren/zijn niet mee genomen in de vraag stelling van 3 september jl.  

Handtekening (bij 
schriftelijke 
indiening) 

 

(indienen bij griffie@heerlen.nl)
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Toelichting op formulier 
 
In het vragenuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over “actuele zaken 
betreffende het gevoerde bestuur”. Die vragen dienen uiterlijk 24 uren voor het begin van de 
raadsvergadering te zijn ingediend. Voor het gebruik maken van het vragenuur heeft het 
presidium op  20 september 2012 (1 t/m 4) en op 27 februari 2013 (5) de volgende regels 
vastgesteld:    
 
1.  Indiening van vragen dient te gebeuren door middel van een bij de griffie verkrijgbaar 

modelvragenformulier. Indiening geschiedt bij voorkeur  per email, adresseren aan  
griffie@heerlen.nl 

 
2. Vragen en toelichting dienen zeer kort en bondig te zijn.  
 
3.  Toetsingscriteria zijn “actueel” en “gevoerd bestuur door het college”. De griffier doet een 

eerste toets. De voorzitter  plaatst niet op de lijst van vragen voor het vragenuur: 
 - vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft  
 - vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd 

bestuur door het college”  
 
4. In gevallen waarin strikte naleving van deze criteria leidt tot situaties in strijd met de 

bedoeling van de regeling, kunnen burgemeester en/of griffier afwijken van deze criteria. 
 
5. Het is niet voldoende dat het onderwerp op tijd is aangemeld, ook de vragen dienen 

uiterlijk 24 uren voor het begin van de raadsvergadering te zijn ingediend. 
 


