Provinciale Staten

Zaaknummer: 90488
Vragen van het statenlid M. Walraven en G. Temmink (Groen Links) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 215.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
opvangplekken asielzoekers in Zeeland:
(ingekomen: 31 augustus 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS op de hoogte van de oproep van de
staatssecretaris?
2.

3.

statenstukken

4.

5.

Is GS – en met name de CvK in zijn rol als
Rijksheer – met GroenLinks van mening dat
deze situatie een snelle, serieuze aanpak
vereist om ook in Zeeland te komen tot meer
opvangplekken?
Heeft de CvK in zijn rol als Rijksheer reeds
een ronde langs de Zeeuwse gemeenten
gemaakt of is hij dit spoedig van plan om te
vragen of zij concrete opvangmogelijkheden
zien? En/of meer ruimte is voor doorstroming
van statushouders naar huurwoningen?
Zo ja, kan bij benadering aangegeven
worden of hier ruimte voor mogelijk (b)lijkt?
Is er een actueel inzicht in de stand van
zaken per Zeeuwse gemeente waar het gaat
om de verplichte toewijzing van het aantal
woningen voor statushouders? Kan daarbij
per gemeente aangegeven worden waarom
dat aantal wel/of niet gehaald is?

Is GS – en met name de CvK in zijn rol als
Rijksheer – bereid samenwerking tussen
provincie en Zeeuwse gemeenten te
stimuleren opdat het doel (snel meer
opvangcapaciteit) z.s.m. gerealiseerd kan
worden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja, GS is op de hoogte van deze oproep.
De brief hierover is op 31 augustus j.l. ter
kennisgeving door GS aan PS gestuurd.
2. Ja.

3.

De CdK heeft in zijn rol als rijksfunctionaris
reeds afgestemd met de Zeeuwse
gemeenten via de provinciale regietafel.
De mogelijkheden zullen worden verkend.
Op dit moment wordt bezien welke extra
ruimte kan worden gerealiseerd.

4.

Er is een actueel inzicht in de stand van
zaken. Deze wordt gepubliceerd door het
Ministerie van BZK. Deze publicatie is te
vinden op pagina van de rijksoverheid:
Huisvesting asielzoekers met
verblijfsvergunning (vergunninghouders) |
Asielbeleid | Rijksoverheid.nl
Vanwege een tekort aan huisvesting en
sociale woningbouw lopen een aantal
gemeente achter op de plaatsing van
statushouders.
GS en de CdK zijn hiertoe bereid en de CdK
heeft – in zijn rol als rijksfunctionaris – de
coördinatie opgepakt zodat tezamen met de
gemeenten en het rijk wordt onderzocht
welke extra mogelijkheden voor de
huisvesting van statushouders en opvang
van asielzoekers kan worden gerealiseerd.

5.
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