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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende Schriftelijke vragen 
inzake opvang asielzoekers 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 23 december 2020 heeft de fractie PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen inzake opvang 
asielzoekers, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1) Op regionaal niveau heeft de commissaris van de Koning, de heer Van Dijk, op 19 november 2020 
gesproken met alle burgemeesters binnen Zaanstreek-Waterland over de benodigde opvang van 
asielzoekers. 
 
Kunt u aangeven of u ook al een oriënterend gesprek heeft gevoerd met de heer Van Dijk en mocht dit 
gesprek hebben plaatsgevonden, kunt u dan zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat is besproken? Zo 
nee, waarom niet? 
 
Nee dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.  
De afgelopen maanden heeft Den Helder diverse gesprekken gevoerd met de provincie, COA en met 
mevrouw Alrita Borst (Plv. Programmadirecteur Flexibilisering asielketen van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid) en daarin aangegeven dat wij niet meer opvangplekken beschikbaar stellen. Aangezien Den 
Helder een grote opvanglocatie is wordt er van ons niet verwacht dat wij meer opvang gaan realiseren dan wij 
nu al doen.  
 
De focus op nieuwe opvanglocaties is vooral gericht op regio’s waar op dit moment minder opvang wordt 
gegenereerd.  
 
2) In het Noordhollands Dagblad van 10 december jongstleden (*) viel te lezen dat commissaris van de 
Koning Van Dijk en gedeputeerde Loggen (VVD) binnenkort alle gemeenten langsgaan om te horen 
wat zij al aan asielzoekersopvang doen en wat zij op dat gebied nog kunnen betekenen. 
 
Heeft dit gesprek al plaatsgevonden en zo ja, kunt u dan zo snel mogelijk een gedetailleerd verslag 
van dit gesprek naar de raad sturen? Zo nee, waarom niet? 
 
Nee dit gesprek heeft niet plaatsgevonden.  
Naar aanleiding van dit krantenbericht heeft de contactpersoon vanuit de Provincie ons schriftelijk het 
volgende laten weten: ‘Het krantenbericht in het NH Dagblad van 10 december is jammer genoeg niet geheel 
juist, in die zin, dat door de CdK en gedeputeerde Loggen niet is beloofd dat zij samen vanuit de provincie alle 
Noord-Hollandse gemeenten langs zouden gaan. Er is dus geen sprake van een gezamenlijke ‘tournee’’.  
Aansluitend bij het antwoord van vraag 1, de focus ligt op gemeenten waar op dit moment nog geen opvang 
wordt gegenereerd. 
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3) Bent u het met de PVV eens dat de mening van onze burgers van essentieel belang is inzake het 
ondersteunen van opvang van asielzoekers? Zo ja, op welke manier gaat u het draagvlak van onze 
burgers in kaart brengen en daar rekening mee houden met betrekking tot de Visie? Graag een 
gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.  
 
De Flexibilisering asielketen kent weinig veranderingen voor de opvanglocaties in Den Helder. Deze blijft er 
nagenoeg hetzelfde uitzien met uitzondering van de locatie Nieuweweg. 
Bij de opening of sluiting van opvanglocaties zijn bewoners middels brieven op de hoogte gesteld en er zijn 
voor twee locaties bewonerscommissies opgezet. Daarin zitten naast de bewoners, het COA ook 
vertegenwoordigers van de gemeente (Zorg, veiligheid en wijkmanager) en de wijkagent. Bewoners kunnen 
altijd aansluiten en doen dat ook. 
 
Op blz. 2 van de Visie staat de volgende passage: 
“Er zijn wisselende meningen in onze regio over de huidige ‘potentie’ onder de vergunninghouders. 
De indruk is dat er de laatste jaren ook veel kansarme asielmigranten aan Den Helder zijn gekoppeld 
en opgevangen terwijl er nadrukkelijk is gevraagd om kansrijke asielmigranten.” 
 
4) Kunt u aangeven voor nu en de afgelopen jaren van deze raadsperiode hoeveel kansarme 
asielzoekers in Den Helder zijn opgevangen en hoeveel Helders belastinggeld aan deze ‘doelgroep’ is 
besteed? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 
 
De kosten voor asielzoekers worden bekostigd door het COA. De begeleiding naar re-integratie en werk wordt 
bekostigd vanuit de Participatiewet en heeft alleen betrekking op de statushouders. Vanuit de Participatiewet 
bekijken wij per persoon wat iemand nodig heeft om zo snel mogelijk een stap te maken in de richting van 
werk. Dit wil niet zeggen dat dit betekent dat iemand met weinig werkervaring of een lager opleidingsniveau in 
Den Helder niet succesvol bemiddeld kan worden.  
 
5) Op blz. 3 van de Visie valt te lezen: 
“- We willen bij de inburgering resultaat zien: na een jaar inburgering moeten er vorderingen zijn 
gemaakt ten aanzien van taalvaardigheid, zelfredzaamheid en participatie.” 
Wat gebeurt er als er geen of onvoldoende vorderingen te zien zijn? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
De Nieuwe Wet inburgering zorgt ervoor dat gemeenten meer regie voeren over de inburgering van elke 
inburgeraar. Er wordt aan het begin van de inburgering een Brede Intake afgenomen en een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) vastgesteld. De inburgeraar ondertekent dit plan. Gedurende het eerste jaar 
vinden 3 evaluatiegesprekken plaats. Zo kan de betrokken consulent de voortgang van de inburgering in de 
gaten houden en zo nodig na een jaar het PIP bijstellen.  
Mocht blijken dat de inburgeraar zich onvoldoende heeft ingespannen om vorderingen te maken dan bestaat 
de mogelijkheid een boete op te leggen.   
 
6) Tevens staat op blz. 3 de volgende passage: 
“De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving is van 1 juli 2021 verschoven naar 1 januari 
2022. De gemeente Den Helder is druk bezig met de voorbereidingen op deze wet en kijkt uit naar deze 
verbeterde werkwijze. De verschuiving naar januari, of zelfs nog later betekent dat een grotere groep 
inburgeraars onder de oude wet blijven vallen. Voor Den Helder wordt deze groep voor 2021 geschat 
op een kleine 100 personen. Deze ‘Ondertussengroep’ blijft zelf verantwoordelijk voor de inburgering. 
Echter wil Den Helder deze groep wel actiever gaan begeleiden in aanloop naar de nieuwe wet toe 
zodat ook deze groep zo snel mogelijk kan participeren in onze samenleving.” 
 
Kunt u aangeven wat precies wordt bedoeld met “actiever gaan begeleiden” en wat eventuele kosten 
zijn voor de gemeente Den Helder, ofwel de Helderse belastingbetaler? Graag een gemotiveerd 
antwoord. 
 
Op dit moment werken we aan de implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering. Voor de begeleiding en 
ondersteuning van de groep inburgeraars vallend onder de ‘Ondertussengroep’ wordt het Participatiebudget 
ingezet en andere al bestaande budgetten.  
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7) Uit cijfers van het COA blijkt dat in heel Nederland maar liefst 17.000 incidenten met asielzoekers 
waren in 2019, een toename van zo’n 30 procent ten opzichte van 2018. (**)  
In Noord-Holland ging het om 1096 incidenten in 2019, waarvan maar liefst 591 in Den Helder wat 
neerkomt op bijna 2 incidenten per dag. 
 
Deelt u de mening, kijkende naar de vele incidenten, de enorme woningnood, de economie 
ondermijnende coronacrisis en de druk die asielzoekers leggen op de sociale voorzieningen, dat het 
naar onze burgers onverkoopbaar is om op welke manier dan ook ondersteuning te geven inzake de 
opvang (en andere gerelateerde zaken) van asielzoekers? Zo nee, waarom niet? 
 
In Den Helder zijn meerdere opvanglocaties gevestigd. Den Helder staat open voor de opvang van 
asielzoekers, maar is ook kritisch wanneer dit leidt tot overlast. Om die reden is het veiligheidsplan opgesteld. 
De aanpak op veiligheid is hierop gestoeld: “Opvangen ja, overlast nee”. Voor de uitvoering van dit plan is 
door het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld.  
In het LIVB 2019-2022 wordt aangegeven dat we ons richten op samenwerken met onze partners en dat korte 
lijnen belangrijk zijn. Vanuit dat oogpunt monitoren we samen met het COA en de politie het veiligheidsbeeld 
rondom asielzoekers en ondernemen gezamenlijk actie als dat nodig is. Daarnaast stimuleren we de 
samenwerking van het COA met de omgeving en wordt door de gemeente en politie actief deelgenomen aan 
de bewonerscommissies.  
Voor wat betreft de huisvesting van statushouders heeft Den Helder, net als elke andere gemeente, een 
taakstelling (toegewezen door het rijk) om statushouders te huisvesten. Het aantal te huisvesten 
statushouders wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners. De gemeenten zijn verplicht zich aan de 
taakstelling te houden. De Provincie houdt hier toezicht op.  
Om aan de taakstelling te kunnen voldoen wordt nauw samengewerkt met de Helderse 
woningbouwcorporaties Woningstichting Den Helder en Woontij. De genoemde woningcorporaties houden 
altijd bij de toewijzing van woningen rekening met de overige woningzoekenden. Wij refereren u graag naar de 
beantwoording van de schriftelijke vragen “Duidelijkheid inzake sociale huurwoningen en voorzieningen voor 
statushouders en asielzoekers” met zaaknummer 2020-011766.  
 
 
8) Op blz. 4 van de Visie valt te lezen dat u het standpunt inneemt dat er geen uitbreiding van de 
huidige opvangcapaciteit gaat plaatsvinden en stelt u tevens dat iedere gemeente een 
verantwoordelijkheid heeft in de opvang van asielzoekers en statushouders die in een azc verblijven, 
alsmede dat u een constructieve samenwerking met andere gemeenten verwacht om te onderzoeken 
hoe zij Den Helder bij de opvang kunnen ondersteunen. 
 
Betekent dit dat u niet bereid bent om andere gemeenten financieel te compenseren voor de opvang 
van asielzoekers? Zo nee, waarom niet en wat is voor u de financiële grens om andere gemeenten te 
compenseren? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
De opvang van asielzoekers wordt betaald vanuit het Rijk. Het COA geeft de gemeente een vergoeding voor 
de periode dat een AZC is gevestigd op basis van de capaciteit van het AZC.  
Op de locatie Nieuweweg na heeft Den Helder langdurige contracten gesloten met het COA. De locaties zijn 
in eigendom van het COA en de opvang blijft gecontinueerd. Den Helder gaat in gesprek met buurgemeenten 
om te kijken hoe Den Helder bij de asielopvang ondersteund kan worden. Hiervoor wordt door het Rijk een 
‘set ondersteuningsmaatregelen’ beschikbaar gesteld. De ondersteuningsmaatregelen zijn door JenV, BZK, 
VNG, IPO en SZW gezamenlijk opgesteld.  
 
Aan de hand van deze ondersteuningsmaatregelen zal het gesprek met buurgemeenten gevoerd gaan 
worden. 
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9) Bent u bereid (op welke manier dan ook) richting het Rijk kenbaar te maken dat niet moet worden 
ingezet op opvang, maar juist op remigratie van asielzoekers? Zo nee, waarom niet? 
 
De IND is verantwoordelijke voor de toekenning van verblijfsdocumenten. Zij voeren een uitgebreid onderzoek 
uit en hanteren een strenge screeningsprocedure. Tot het moment van beslissing hebben asielzoekers recht 
op een veilige opvangplek.  

  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
Den Helder, 21 januari 2021 

  
  

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 


