
 

 
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex art. 41 van het reglement van orde 
 

Aan de voorzitter van de raad 
 
 
Steller vragen: GroenLinks 
Onderwerp: Verzoek COA afgewezen 
 
Toelichting: Het COA heeft de gemeente Dronten gevraagd of er 300 opvangplekken (nu 1.000) bij 
kunnen komen in Dronten voor de komende twee jaar. Het college geeft per brief aan niet mee te 
willen werken aan het verzoek om het AZC tijdelijk uit te breiden. In 2015 stond de gemeenteraad 
echter positief tegenover een uitbreiding, zelfs bovenop de 1.300 plekken die er toen al waren. 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 

• Op welke wijze is er bij deze afweging rekening gehouden met het sentiment in de 
gemeenteraad in 2015? 

• Waarom heeft het college, gezien het bijzonder grote draagvlak in 2015, niet vooraf  contact 
gezocht met de gemeenteraad? 

• We hebben de verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor 
oorlog, geweld en vervolging. Als argumenten om niet mee te werken aan de opvang van 300 
mensen worden de sluitende oplossing van het Rijk, een evenredige verdeling over 
Nederland, eerdere ingetrokken verzoeken van het COA en maatschappelijk draagvlak 
aangehaald. 

o Een sluitende oplossing en evenredige verdeling is absoluut wenselijk, maar neemt 
niet weg dat mensen nú opgevangen moeten worden. Waarom plaatst het college 
bureaucratie boven onze verantwoordelijkheid voor deze mensen? 

o Heeft het college signalen dat het maatschappelijk draagvlak in Dronten in het 
gedrang zou zijn? 

• Vindt het college het, met ons, logisch dat het COA eerst kijkt naar gemeenten waar de 
benodigde infrastructuur aanwezig is? 

• Dat de gemeente er financieel niet bij in moet schieten is evident. Kan Dronten samen met 
andere AZC-gemeenten een lobby opzetten richting de Kamer om structureel in de 
benodigde financiële middelen te voorzien? 
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