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Geachte heer Kraan, 

 

Hieronder treft u aan de beantwoording van uw vragen, die u namens de LPM heeft gesteld in het kader van 

ons voorgenomen besluit voor toekomstige opvang van asielzoekers. 
 

1. Is het college met ons van mening dat deze communicatieve werkwijze enige verbetering behoeft? 

Ziet het college daarbij een rol voor zichzelf weggelegd en zo ja, welke suggesties heeft het college 

dan ter verbetering van de communicatie in deze met de Raad?  

Antwoord: Zoals uw raad bekend is, wordt er Zeeuwsbreed met de dertien gemeenten overlegd over de 

Zeeuwse opgave voor de opvang van asielzoekers, statushouders en de integratie daarvan en wordt aan alle 

Zeeuwse gemeenten gevraagd welke bijdrage elke gemeente kan leveren aan de opvang van asielzoekers 

en de huisvesting van statushouders. De bestuurlijk volgorde is vervolgens dat het college een voorgenomen 

besluit aan de raad voorlegt. Wij hebben na ons voorgenomen besluit uw raad direct ingelicht aan de hand 

van een memo actieve informatie. In dit memo hebben we onder andere aangekondigd dat u voor uw 

vergadering van mei een raadsvoorstel ontvangt. Met dit voorstel kunt u het voorgenomen besluit in de volle 

breedte bespreken. 

 

2. Kan het college aangeven waarom het college, met name in de communicatie met de PZC, de 

indruk wekt dat het besluit al is genomen en waarom het college daar de rol van de raad niet eens 

meer noemt (in de vervolgstappen welke de gemeente nog moet nemen wordt in het interview van 

afgelopen donderdag alles genoemd door het college, maar nota bene geen raadsbesluit)? 

Antwoord: in ons persbericht is de rol van de raad benoemd. De redactionele artikelen van de PZC zijn niet 

het communicatiekanaal van het college naar de raad. Wij hebben daarom de raad ingelicht via de in 

antwoord 1 genoemde memo actieve informatie.  
 

3. Kan het college aangeven wat nu precies “in kabinet” betekent? Wat zijn nu exact  de criteria om iets 

“in kabinet” te bespreken? Waarom wordt de Raad niet op voorhand geïnformeerd wanneer en 

waarover het college “in kabinet” vergadert? 

Antwoord: Kabinet betekent (op dat moment) geheim. De regel is openbaar, kabinet is een uitzondering. 



Wij hebben gekozen voor kabinet voorbespreken omdat wij juist wilden voorkomen dat uw raad dit zou 

vernemen op een andere wijze dan via de geplande memo aan de raad. Wel of niet kabinet vergaderen is 

een instrument dat het college ten dienste staat bij de uitvoering van zijn voorbereidende taak (op grond van 

onder meer artikel 55 van de Gemeentewet). Vanwege de zorgvuldigheid zijn het voorgenomen besluit en 

het memo aan de raad eerst kabinet besproken en vervolgens openbaar besloten en overgeheveld naar de 

openbare besluitenlijst. 

 
 Wat was dan de reden van het college om de Raad niet te kennen in deze vertrouwelijke beraadslaging en 
waarom was deze vertrouwelijk? Lag een en ander wellicht in de gevoeligheid bij onze inwoners als het gaat 
om een AZC? Als deze gevoeligheid daarbij geen rol speelde, wat was dan wel de reden om hierover te 
vergaderen zonder dat de Raad of onze inwoners er iets van afwisten?  

Antwoord: zie onze beantwoording onder 3. 

 

4. Over welk draagvlak heeft het college het? Bestuurlijk draagvlak? College of Raad? Politiek 

draagvlak elders? Draagvlak onder onze inwoners? Indien het college onder onze inwoners 

voldoende draagvlak constateert, kan het college dan aangeven waarop deze constatering berust en 

waaruit dat draagvlak blijkt? 

Antwoord: Het college heeft het over politiek-bestuurlijk draagvlak. Dit baseert zij onder meer op de 

besluitvorming rondom de locatie Swerfrust en de besluitvorming omtrent  het verlengen van de 

bestuursovereenkomst met het COA tot juni 2025. Met het raadsvoorstel over ons voorgenomen besluit 

willen wij met u verkennen of van een dergelijk draagvlak naar de toekomst toe nog steeds sprake is. Ook in 

bredere zin constateert het college dat bij samenwerkingspartners in Middelburg draagvlak is voor de 

opvang. 

 

5. Maar dan ook dient het college zeer terughoudend te zijn met de bewering dat er voldoende 

draagvlak is. Onderschrijft het college deze stelling? Gaat het college alsnog het draagvlak 

onderzoeken en zo ja, hoe (zie ook vraag 12) ? 

Antwoord: Zie onze beantwoording van vraag 4. Het college vindt dat met het hele proces zorgvuldig moet 

worden omgegaan. Als er sprake is van een concrete locatie zal het bestaan van draagvlak van 

belanghebbenden één van de afwegingen zijn. 

 

6. Kan het college aangeven waarom zij er niet voor gekozen heeft eerst met onze inwoners te praten 

(zodat duidelijk is wat het draagvlak onder onze inwoners is en om, bij te weinig draagvlak, meer 

draagvlak te creëren) in plaats van besluiten te nemen over het hoofd van zowel de Raad als de 

inwoners heen?   

Antwoord: Het voorstel wordt in de vorm van een voorgenomen besluit aan de raad voorgelegd waarmee 

‘over het hoofd van de Raad’ niet aan de orde is. Pas als het in de raad is besproken kan naar een locatie 

worden gezocht en daarna kan worden gesproken over belanghebbenden en hun draagvlak. Naar onze 

mening is het peilen van draagvlak zonder een concreet besluit van de raad niet zinvol omdat niet bekend is 

waarvoor draagvlak wordt gepeild. Daarnaast heeft het college naar haar mening in deze zaak niet de 

vrijheid draagvlak te peilen over een onderwerp waar niet eerst door de raad op besloten is.  

 

7. Is het college met ons van mening dat het slechts trouw uitvoeren van raadsbesluiten (waar het 

college zich menigmaal op voor laat staan) zich op geen enkele wijze verhoudt tot de huidige 

handelwijze van het college ten aanzien van de komst van een nieuw AZC?  

 Antwoord: Het is de wettelijke taak van het college besluiten van de raad voor te bereiden. Zie verder ook 

ons antwoord onder 1. 

 



8. Had het college zich hier niet wat bescheidener kunnen opstellen? Heeft het college deze reacties 

niet voorzien? Weet het college eigenlijk wel dat het imago van bestuurlijk Middelburg bij andere 

gemeenten niet zo smetteloos is als hier kennelijk wordt gedacht? Was het verder wellicht niet beter 

geweest om bv eerst met andere gemeenten vrijblijvend aan tafel te gaan zitten om eens wat af te 

tasten of desnoods voorlopige afspraken te maken onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad 

in plaats van nu met besluiten te komen zonder raadsdekking en, tot op heden, zonder enige vorm 

van overleg met andere gemeenten en overigens ook zonder enige vorm van participatie met onze 

inwoners. 

Antwoord: Het Provinciaal overleg met de andere Zeeuwse gemeenten is in het voorjaar van 2020 

opgestart. Zoals onder antwoord 1. aangegeven is ons voorgenomen besluit een stap in het overlegproces 

met alle Zeeuwse gemeenten. De bijdrage van Middelburg wordt afgestemd in de Zeeuwse werkgroep en in 

de regietafel, evenals de voorstellen van andere gemeenten. Dit zal leiden tot verder onderling overleg. Voor 

alle gemeenten in Zeeland geldt, dat het overleg gaat over besluiten onder voorbehoud van goedkeuring van 

de betreffende gemeenteraden. Zo ook voor Middelburg. 

 

9. Hoe dan kunnen, zonder afgeronde evaluatie, het college en de Raad iets leren van de toenmalige 

gang van zaken rond de komst van het huidige AZC, met name in participatief opzicht? Is het 

college daarom bereid om nu eerst de toenmalige gang van zaken samen met de Raad te evalueren 

alvorens er verder gegaan wordt met een nieuw AZC? 

Antwoord: Het college heeft geleerd van het toenmalige participatieproces. Destijds al hebben wij tijdens het 

proces rond het AZC de wijze van participatie bijgesteld en de ervaringen verwerkt in de participatie 

voorafgaand de verlenging van de bestuursovereenkomst met het COA. Ook heeft onlangs een evaluatie 

van Berenschot en onze eigen organisatie plaats gevonden van diverse participatietrajecten binnen onze 

gemeente, evenals een evaluatie van participatie door de Rekenkamer. De ervaringen van destijds en de 

leerpunten uit de evaluaties nemen wij mee in het participatievoorstel dat onderdeel zal uitmaken van het 

vervolgvoorstel aan de Raad over een locatie van een eventueel nieuw AZC. 

 

10. Is het college dan ook bereid in deze om inhoudelijk haar handelwijze in de toekomst aan te passen 

en zo ja, hoe? 

Antwoord: Zie ook ons antwoord op de vragen 1 en 8. Het voorgenomen besluit wordt aan de raad 

voorgelegd in de aprilraad van dit jaar zodat het in de volle breedte kan worden besproken. Met de 

aankondiging dat er een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd geven wij juist aan dat het aan de raad 

is hier inhoudelijk over te spreken en hierover te besluiten. 

 

11. Is het college daarom bereid een dergelijk overleg met onze inwoners op korte termijn te realiseren? 

Antwoord: Zie ook ons antwoord onder 6. Naar onze mening is het vruchtbaarder en efficiënter aan de hand 

van een concreet raadsbesluit een participatietraject op te starten. Als een concrete locatie zich aandient zal 

alsnog er sprake zijn van participatie, gericht op die concrete locatie. Voor nu is het proces als volgt: 

1. Collegebesluit Plan van aanpak en voorgenomen besluit keuze voor duurzame opvang (maart 2021); 

2. Afstemming in Zeeuwse werkgroep en regietafel over Zeeuwse opgave (voor de zomer 2021); 

3. Regiobijeenkomsten om gemeenteraden te informeren (maart 2021); 

4. Raadsvoorstel van ons college over principebesluit bijdrage aan Zeeuwse opgave (mei 2021);   

5. Op basis van dit raadsbesluit het plan verder uitwerken en daarbij participatie met belanghebbenden 

toepassen. 

  

 

 

 



Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Middelburg, 

 

 

 

de secretaris                                de burgemeester 

mr. A. van den Brink                     mr. H.M. Bergmann 

 


