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Geachte heer Engelkens, 

Naar aanleiding van de vergrote toestroom van vluchtelingen in onze provincie 
heeft u aan ons College de volgende vijf vragen gesteld: 

1. Onderschrijft u het standpunt van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid 
van de provincie Groningen dat Nederland, in afstemming met de andere 
EU-landen, in deze humanitaire noodsituatie een ruimhartige opvang moet 
realiseren van de mensen die naar ons continent zijn gevlucht? 
Zo nee, waarom niet? 

O 

Antwoord: Ja, dat onderschrijven wij. 

2. Bent u met de Statenfractie van de Partij van de Arbeid van de provincie 
Groningen van mening dat ook Groningse gemeenten vanuit dezelfde 
opstelling een minstens evenredig deel van de vluchtelingen moeten 
opvangen, huisvesten en verzorgen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Wij zijn van mening dat er op het gebied van vluchtelingenopvang zeker 
een taak ligt voor de Groninger gemeenten. De gemeenten zijn daarvoor, naast 
COA, de eerst verantwoordelijke partij. Het is voor ons echter duidelijk dat de 
Groninger gemeenten ontzettend betrokken zijn. De gemeentelijke plannen voor 
de realisatie van extra opvangcapaciteit zijn geweldig. Wij willen de gemeenten 
daarbij indien noodzakelijk waar wij kunnen ondersteunen. 

3. Kunt u op korte termijn inzicht verschaffen in het aantal vluchtelingen dat in 
onze provincie zou moeten respectievelijk kunnen worden opgevangen en in 
de initiatieven van Groningse gemeenten om die opvang te realiseren? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Hoeveel vluchtelingen er in de (nabije) toekomst moeten worden 
opgevangen is moeilijk te zeggen. Dat is vooral afhankelijk van de situatie in de 
landen van herkomst. 
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Wat wij wel weten is dat er in de week van 6 september j.l. 3100 vluchtelingen ons 
land zijn binnenkomen, terwijl het in de week daarvoor nog om 1800 vluchtelingen 
ging. Waar wij ook iets van kunnen zeggen zijn de opvangplannen van de 
Groninger gemeenten: uit informatie van COA d.d. 11 september jl. blijkt dat COA 
met zeker 14 gemeenten in gesprek is over de realisatie van (nieuwe en/of extra) 
opvangmogelijkheden. In geval van nieuwe AZG's gaat het om opvangcapaciteiten 
vanaf 400 personen. Een aantal van deze gemeenten zijn overigens al zelf met 
hun plannen naar buiten getreden. 

4. Bent u bereid om, waar nodig, de Groningse gemeenten die het betreft 
financieel of anderzins te ondersteunen in het realiseren van deze adequate 
opvang? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Voor de kosten van de opvang is COA verantwoordelijk. Wij willen 
-zoals gesteld- de gemeenten ondersteunen waar wij kunnen. Een concreet 
voorbeeld van ondersteunning is het verlenen van medewerking aan 
bestemmingsplanwijzigingen. 

5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met alle Groningse gemeenten en met 
maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers, die met de 
vluchtelingenopvang te maken hebben, in welke mate zij bij kunnen dragen 
aan de opvang van opname van de huidige toestroom van vluchtelingen in 
onze Groningse samenleving? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Er heeft inmiddels een gesprek met de Groninger gemeenten 
plaatsgevonden, namelijk op 11 september j.l. Ook COA was daarbij aanwezig. Het 
is nu aan gemeenten en COA om -samen met de lokale maatschappelijke 
organisaties- verder te gaan met de ontwikkeling van de opvanggelegenheden. Zij 
weten dat zij in geval van knelpunten een beroep op ons College kunnen doen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


