
 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum: 2 maart 2021 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders  

 

Onderwerp: komst nieuw AZC in Middelburg 

 

Geacht college, 

 

In theorie zal het qua communicatie allemaal vast wel goed geregeld zijn geweest en technisch zal de Raad 

wel tijdig geïnformeerd geweest zijn over de plannen van het college voor een nieuw AZC in Middelburg, 

maar in de praktijk vernamen wij voor de zoveelste keer uw standpunt in deze als eerste uitsluitend via de 

pers.  

 

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?  

 

Al met al dus een onplezierige ervaring, welke de schijn wekt dat niet de Raad maar het college het 

hoogste bestuursorgaan van deze gemeente is. Deze volstrekt onjuiste indruk (welke van het college 

uitgaat) wordt des te meer versterkt door het feit dat het college in het persbericht slechts summier en 

bijvoorbeeld in een interview met de PZC in het geheel niet aangaf dat voor de vestiging van een nieuw 

AZC in Middelburg intensief overleg met de Raad en daarna volstrekt een raadsbesluit vereist is (art. PZC 

donderdag 25 februari, voorpagina katern Zeeland). Ook weet de PZC namelijk al te melden dat de komst 

van een nieuw AZC volkomen zeker is (art. PZC maandag 1 maart j.l. ). Het college heeft gesproken. De 

Raad is kennelijk onbelangrijk. 

 

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)? 

 

Op de reguliere agenda’s van het college troffen wij uw zienswijze over een nieuw AZC niet aan. Navraag 

leerde ons dat een en ander door het college “in kabinet“ is besproken, dus vertrouwelijk en wellicht ook 

geheim, in ieder geval zonder dat de Raad ervan wist. 

 

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? 

 

Vertrouwelijk (of in het geheim) vergaderen van het college over de mogelijke vestiging van een nieuw AZC 

zonder de Raad daarin te kennen moet een (goede?) reden hebben gehad.  

 



4. 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?  

 

Het college spreekt vervolgens van voldoende draagvlak voor een nieuw AZC binnen onze gemeente.  

 

5. 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? 

 

Het nagaan of er voldoende draagvlak is onder onze inwoners voor een nieuw AZC is erg belangrijk voor 

de legitimiteit van de stelling dat onze inwoners overwegend positief staan tegenover een nieuw AZC. Dat 

zal overigens wellicht afhangen van veel zaken, waaronder bv de locatie. Een voorbeeld: een enkele locatie 

welke weinig ophef zou kunnen veroorzaken zijn volgens ons de lege torens in ons eigen stadskantoor. 

Andere locaties voldoen daar waarschijnlijk niet aan. Wij kunnen wel hopen dat er draagvlak zal zijn maar 

wij weten dat niet zeker en ook niet voor hoeveel asielzoekers. Dat is allemaal nog maar de vraag. Ook het 

college heeft daar volgens ons ook geen bewijzen voor. Het ene AZC is immers het andere niet, de ene 

vluchtelingenstroom de andere niet, de ene locatie is de andere niet enz. enz. Dus er kan o.i. door het 

college niet zomaar klakkeloos een nieuwe situatie naadloos over de oude worden gelegd en dan geclaimd 

worden dat zij hetzelfde zijn. 

 

6. 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) ? 

 

Mede door de stellige uitspraken van het college over de komst van een nieuw AZC is de Raad o.i. in een 

moeilijk parket gebracht. De Raad is, ten eerste, nu immers nauwelijks nog in staat om fatsoenlijk en 

genuanceerd kritisch te besluiten over wel of geen komst van een AZC zonder weggezet te worden als 

volstrekt ongevoelig. Ten tweede wordt nu (we komen er zo op terug) de figuur geschapen dat de politiek 

beslist over de hoofden van de inwoners heen i.p.v. dat er gewerkt wordt aan meer draagvlak onder onze 

inwoners voor een nieuw AZC. 

 

7. 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? 

 

Resultaat is dus, door deze handelwijze van het college, dat onze inwoners er tot op heden niets over te 

zeggen hebben gehad en er kennelijk pas bij betrokken kunnen worden nadat de pap al gestort is. Met 

andere woorden, participatie is al bij voorbaat onmogelijk geworden waar het voor of tegen een nieuw AZC 

betreft. Nu ontstaat dus weer de figuur dat straks, als er een locatie moet worden aangewezen, de 

omwonenden er fijntjes door het college op zullen worden gewezen dat protesten geen enkele zin hebben 

want het college, als loyaal bestuurslichaam, voert dan slechts trouw een raadsbesluit uit. Omwonenden 

hebben dan in beginsel het nakijken en kunnen slechts in de marge nog wat bereiken. 

 



8. 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?  

 

Het college heeft aangegeven eerst afspraken te willen maken met andere gemeenten. Wij hebben de 

moeite genomen om eens in de gemeenten Goes, Vlissingen en Terneuzen bij enkele inwoners te 

sonderen wat men vond van het besluit van het college aangaande een nieuw AZC voor 330 personen in 

Middelburg. Erg veel begrip daarvoor hebben wij helaas niet aangetroffen. Wij citeren: 

“Typisch Middelburg. Altijd voorop lopen en ons de les lezen”. 

“Dat zichzelf op de schouders kloppen, zo van: kijk eens hoe goed we zijn en hoe humanitair, dat stuit ons 

echt tegen de borst. Of wij dat niet zijn.” 

“Waarom komt Middelburg niet eerst eens met ons praten samen met de Provincie voordat er daar 

besluiten genomen worden? Dit slaat toch nergens op”. 

“Ja hoor. Weer het beste jongetje van de klas met het opgeheven vingertje. We zijn niet anders gewend. 

Maar sympathiek is anders”. 

“Tsja, daarmee heeft Middelburg het gras voor onze voeten weggemaaid. Reden temeer om geen 

asielzoekers in onze stad op te nemen”.  

“Middelburg hijst de vlag en wij mogen er achteraan sjokken? Ik dacht van niet” 

“En hoe dachten de regenten in Middelburg de resterende 150 asielzoekers te verdelen?“. 

 

De rest willen we onszelf en het college besparen. Maar dat het college Middelburg met deze handelwijze 

niet geliefder heeft gemaakt bij andere Zeeuwse gemeenten staat voor ons als een paal boven water.  

 

9. 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. 

 

Volgens ons is de gang van zaken indertijd rond de vestiging van het huidige AZC niet of niet afdoende 

geëvalueerd.  

 

10. 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? 

 

Tenslotte 

Ten eerste: 

Natuurlijk hebben wij ook oog voor Middelburg als shelter city, voor de vier vrijheden waar Middelburg voor 

staat, voor onze traditie als gastvrije gemeente, voor het vele wat wij gedaan hebben voor vluchtelingen. 

Ook begrijpen wij heel goed dat het college hier met de beste bedoelingen handelt. Dat staat allemaal 

buiten kijf. Wij hebben daar begrip voor. Maar niet als het college na beraad waar de Raad niets van wist de 

Raad voor het blok zet en daarbij impliciet suggereert dat de Raad eigenlijk niets anders kan doen dan 

instemmen met het college.  

 



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

zo ja, hoe? 

 

Ten tweede: 

Een nieuw AZC is uiteraard bespreekbaar. Dat kan in de vorm van een bestaand pand (bijvoorbeeld 

bejaardentehuis, schoolgebouw, stadskantoor?), dat kan ook in de vorm van woningen welke een miniwijk 

vormen, een nieuwe flat, of wat dan ook maar. Alles is bespreekbaar. Dat kan in de binnenstad, in een wijk, 

op woonboten, in het buitengebied en wellicht nog op andere locaties, dat kan allemaal.  

 

Maar dit alles kan niet voordat er (in participatie) voldoende overleg is geweest met onze inwoners, 

tenminste over mogelijke vestiging van een nieuw AZC, over de hoeveelheid asielzoekers, over de vorm 

van hun huisvesting en over de locatie. 

 

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

 

Namens de fractie van LPM 

 

Piet Kraan 

 

 


