
              

Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Boxtel

Schriftelijke vragen ex Art.37 namens VVD en BALANS   Tijdelijke opvang vluchtelingen in Boxtel

Datum: 20 september 2022

Geacht college,

Eerder deze maand lazen wij het persbericht over de tijdelijke opvang van 450 vluchtelingen in onze 
gemeente, op landgoed Velder in Liempde. Wij vinden het goed dat het college besloten heeft dat 
Boxtel een tijdelijke opvangplek biedt om de crisissituatie op het aanmeldcentrum in Ter Apel te 
ontlasten.

We hebben daarbij een aantal vragen:

1. Wie heeft dit besluit genomen en wat is de reden om dit niet vooraf te bespreken of aan te 
kondigen in de gemeenteraad ? (desnoods onder geheimhouding)

2. Hoe wordt geborgd dat de genoemde einddatum van 15 februari niet verlengd wordt? In 
ieder geval niet langer de genoemde max twee weken ‘uitloop’.

3. Zijn er afspraken gemaakt welke vluchtelingen Boxtel opvangt, bijvoorbeeld uit welke landen 
en leeftijden? Zo ja, welke afspreken ? En zo nee, waarom niet?

4. We lezen dat het terrein omheind wordt, maar wat betekent dat concreet:
- Hoeveel in- en uitgangen kent het terrein?
- Mogen de mensen van het terrein af? Zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden? 
- Heeft het consequenties voor de toegang van de reguliere bewoners van het landgoed 

en voor de recreanten?
5. Welke acties kan de gemeente ondernemen tegen individuen of groepen die, mocht het zich 

voordoen, voor ongeregeldheden zorgen?
6. We hebben gelezen dat het Rijk alle kosten voor haar rekening neemt. Geldt dat voor alle 

denkbare kosten inclusief zaken zoals eventueel extra zwerfafval op aanlooproutes, extra 
inzet van camera’s en andere vormen van handhaving en (politie)toezicht?

7. Zijn er harde afspraken gemaakt met het Rijk dan wel de Veiligheidsregio, dat Boxtel met dit 
vrijwillig aanbod nooit kan worden gedwongen alsnog meer vluchtelingen op te nemen 
voordat andere gemeentes ook hun ‘fair share’ voor hun rekening zullen hebben genomen?

8. Wat betekent het realiseren in Boxtel van deze tijdelijke opvang voor onze opgave voor het 
huisvesten van statushouders in 2022 en 2023?
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