Mo#e onderzoek kleinschaliger opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 21 maart 2016, sprekend over de
vluchtelingenopvang gegeven de concept-bestuursovereenkomst COA inzake AZC Esmarkerveld in
Enschede, en gegeven zijn bevoegdheid in art. 169 lid 4 van de Gemeentewet om wensen en
bedenkingen ter zake ter kennis van het college te brengen,
Constaterende dat:
-

De gemeenteraad op 14 december 2014 en op 21 september 2015 kaders heeL gegeven aan
het college met betrekking tot een proces dat moet leiden tot de opvang van vluchtelingen in
Enschede;

-

Er sinds september 2015 in Nederland breed maatschappelijk debat wordt gevoerd over de
opvang van vluchtelingen en de wijze waarop deze opvang wordt georganiseerd;

-

Er sindsdien in meerdere gemeenten concrete plannen zijn voor kleinere AZC's met een
omvang tussen 200 en 400 plaatsen;

-

Er binnen onze gemeente tevens sprake is van maatschappelijke weerstand tegen met name
de schaalgrote van het geplande AZC Eschmarkerveld;

-

Overwegende dat:

-

Enschede zonder meer zijn verantwoordelijkheid moet, zal en wil nemen met betrekking tot
de opvang van vluchtelingen én de integra#e van statushouders, zonder nodeloos uitstel;

-

Meer draagvlak voor het besluitvormingsproces van de gemeente essen#eel is voor
duurzame oplossingen inzake opvang en integra#e;

-

Op basis van actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht, de mogelijkheden voor
kleinschaliger vormen van opvang in onze gemeente serieus moeten worden onderzocht;

-

Kleinschaliger opvang kan leiden tot meer draagvlak in en betere samenwerking met de
omgeving en (mede daardoor) een betere integra#e van vluchtelingen in onze samenleving;

Draagt het college op om:
1. De raad binnen twee weken te rapporteren over de juridische, ﬁnanciële, procesma#ge en
maatschappelijke consequen#es resp. risico's van het realiseren van een alterna#ef scenario
dat bestaat uit een AZC op het Eschmarkerveld met 300 bewoners en max. 5 jaar, aangevuld
met één of meerdere loca#es elders in de gemeente voor in totaal ook 300 mensen;
2. Daarbij voor de loca#es elders in de gemeente in eerste instan#e uit te gaan van de lijst met
door de samenleving aangedragen loca#es en voorrang te geven aan leegstaande gebouwen
die met rela#ef eenvoudige ingrepen kunnen worden getransformeerd tot een
opvangvoorziening voor een periode van 5 tot 10 jaar;
3. De termijn waarop de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen tav de huur- en
bestuursovereenkomst kan indienen, te verlengen tot en met de eerste raadsvergadering
volgend op het moment dat het college de hierboven gevraagde informa#e aan de raad heeL
gerapporteerd;
En gaat over tot de orde van de dag.

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 21 maart, sprekend over de
vluchtelingenopvang gegeven de concept-bestuursovereenkomst COA inzake AZC Esmarkerveld
in Enschede, en gegeven zijn bevoegdheid in art. 169 lid 4 van de Gemeentewet om wensen en
bedenkingen ter zake ter kennis van het college te brengen,

Constaterende dat:
-

De gemeenteraad op 14 december 2014 en op 21 september 2015 kaders heeL gegeven aan
het college met betrekking tot een proces dat moet leiden tot de opvang van vluchtelingen in
Enschede;

-

Het college in de voorliggende concept-bestuursovereenkomst met het COA uitwerking geeL
aan die kaders;

-

Er naast een grote maatschappelijke urgen#e ook sprake is van maatschappelijke weerstand
tegen de in de overeenkomst uitgewerkte invulling van de kaders;

Overwegende dat:
-

Enschede zonder meer zijn verantwoordelijkheid moet, zal en wil nemen met betrekking tot
de opvang van vluchtelingen én de integra#e van statushouders, zonder nodeloos uitstel ;

-

Kleinschalige opvang niet betekent dat de totale aantallen op te vangen vluchtelingen minder
moet en worden;

-

Meer draagvlak voor het besluitvormingsproces van de gemeente essen#eel is voor
duurzame oplossingen inzake opvang en integra#e, gezien de huidige grote mate van
weerstand onder de omwonenden in het betreﬀende gebied;

-

Zelfs het standpunt van Vluchtelingenwerk Nederland als dat van poli#ek-bestuurlijk Den
Haag met betrekking tot nut en noodzaak van grootschalige AZC’s in dezelfde periode ﬂink in
beweging is;

-

Het om die reden van poli#ek leiderschap getuigt om binnen de gegeven kaders maximaal
ruimte te geven voor een tot op heden in ieder geval naar mening van door de raad gehoorde
burgers onvoldoende gevoerde dialoog met de relevante omgeving ten aanzien van het AZC
Esmarkerveld;

-

De deﬁni#eve keuze voor de loca#e feitelijk en formeel ruimtelijk nog nader onderbouwd zal
moeten worden bij de besluitvorming rondom de omgevingsvergunning, die nog volgt;

Spreekt als zijn wensen en bedenkingen uit:
-

Vooralsnog in bestuurs- en huurovereenkomst uit te gaan van een AZC Esmarkerveld van 300
bewoners en max. 5 jaar waarbij tegelijk wordt beves#gd dat Enschede voor de volle #en jaar
en volle 600 mensen zijn verplich#ng na zal komen, ook op alterna#eve loca#es en wijze, en
lokaal maatwerk hierbij uitgangspunt is;

-

Een nadrukkelijk voorbehoud te maken met oog op de ruimtelijke afwegingen met oog op de
vergunningen, die nog moet volgen en waarop niet inhoudelijk nu gean#cipeerd zal en mag
worden;

-

Daarbij af te spreken dat Enschede op andere loca#es in de gemeente zal zorgen voor
vergelijkbare opvang in kleinere satellietloca#es zodat de totale inspanning onveranderd
blijL;

Draagt het college daarbij op om:
1. De voorliggende concept bestuursovereenkomst met het COA aan te passen conform de
zienswijze hierboven geuit;
2. De raad binnen twee weken nader te rapporteren over de juridische, ﬁnanciële,
procesma#ge en maatschappelijke consequen#es resp. risico’s van het realiseren van één
van onderstaande alterna#eve scenario’s:
a) Één AZC op Esmarkerveld van 300 mensen vooralsnog voor maximaal 5 jaar, en
daarnaast enkele kleinere satellietloca#es voor in totaal ook 300 mensen
b) Met oog op de satellietloca#es uit te gaan van de reeds geïnventariseerde loca#es op
basis van de zgn. lijst
c) Daarbij voorrang te geven aan leegstaande gebouwen die momenteel
disfunc#oneren in de stad en met rela#ef eenvoudige ingrepen kunnen worden
getransformeerd in #jdelijke opvangvoorziening voor vooralsnog 5 jaar
3. En voorts alles te doen resp. te laten om een maximaal draagvlak onder het
vervolgproces met betrekking tot de ves#ging van een AZC resp. satellietves#gingen in de
gemeente met oog op kwaliteit van opvang en integra#e.

En gaat over tot de orde van de dag,

Enschede, 21 maart 2016,

