
Verveer, CMA (Christa)

Geachte gemeenteraden,

Bijgaande brief met bijlage stuur ik u ter behandeling toe.

Met vriendelijke groet,

P Denk aan ons milieu voordat u besluit om deze mail te printen

1

Annemarie Olthof-Boelens
Griffiemedewerker
Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie
Gemeente Oldambt

De informatie in dit bericht en de eventuele bijlagen zijn met zorg opgesteld, vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Mocht dit bericht niet voor u bestemd zijn, dan vragen we u om de afzender op de hoogte te brengen en het 
bericht en de bijlage te verwijderen. De gemeente Oldambt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete aankomst of 
vertraging of de inhoud van dit bericht. Twijfelt u aan de inhoud van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender. Publicatie 
of verspreiding van de inhoud van dit bericht of de bijlagen is niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente Oldambt.

M. 06-27877300 (maandag, woensdag en donderdag) 
E. qriffie@qemeente-oldambt.nl

Bezoekadres Johan Modastraat 6 Winschoten
Postbus 175, 9670 AD Winschoten
www.qemeente-oldambt.nl

Griffie Oldambt <Griffie@gemeente-oldambt.nl>
woensdag 11 mei 2022 13:58
Griffie Oldambt
Jannie Rijkaart; Jelte van der Meer - Raadsgriffier
Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
3 Wij kunnen dit niet alleen - Raad 2022-04-19 - Motie 1 Christenllnie-PvdA-CDA- 
SP-GBO-WD-PvhN-GroenLinks - Aangenomen.pdf; Brief aan alle gemeenteraden in 
NL inzake opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten.pdf

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:



♦ A *

O-ol

Aan alle gemeenteraden in Nederland

9 mei 2022

Geachte gemeenteraad,

De overwegingen die hebben geleid tot deze oproep kunt u lezen in bijgaande motie.

lambt
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Niet alleen gemeente Oldambt, maar alle Groninger gemeenten laten veel inzet zien. 
Maar ook de Groninger gemeenten kunnen dit niet alleen!

Cora-Yfke Sikkema 
Burgemeester

Motie: wij kunnen dit niet 
alleen!

Tijdens een spoeddebat van onze gemeenteraad op 19 april 2022 is bijgaande motie "Wij kunnen dit niet 
alleen!" aangenomen.

In verband met de aanhoudende (nood)situatie rondom de opvang van asielzoekers, de schrijnende 
situatie in Ter Apel en de herhaalde vraag vanuit het Rijk, heeft ons college van burgemeester en 
wethouders op 12 april besloten om een noodopvang voor 100 vluchtelingen mogelijk te maken en 
daarmee Ter Apel te ontlasten. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht op onze website.

Wij roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen om ook zo snel mogelijk vluchtelingen op te 
vangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en^wethouders van de gemeente

Onderwerp
Ons kenmerk 
Inlichtingen bij

Datum
Uw brief 
Bijlage(n)

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Jannie Rijkaart via 
(0597) 48 20 00.

Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
38457-2022:898831
Jannie Rijkaart

e m e e n t e 
l d a m b t

Berlinda Aukema 
Secretaris

Johan Modaatraat 6
postbus 175 . 9670 AD Winschoten
7(0597)48 20 00 . 1nfoSgeaaante-oldaabt.nl 
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Motie: Wij kunnen dit niet alleenI

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op dinsdag 19 april 2022.

Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

«

En draagt het college op:

En gaat over tot de orde van de dag.
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Het onwenselijk is dat alleen een handvol gemeenten én de regio Oost-Groningen verantwoordelijkheid nemen in 
de ontlasting van Ter Apel.
Het zeer wenselijk is dat alle gemeenten in Nederland in dezen hun verantwoordelijkheid nemen.

Bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, het kabinet, de VNG en in een lobby bij onder andere de 
Tweede Kamer zeer dringend aan te geven dat de gemeente Oldambt dit niet alleen kan.

Alle gemeenten in Nederland op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen om zo snel mogelijk vluchtelingen 
op te vangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

PvdA
Oldambt

Links 
iLangbroek

PvdA
Hilbert Flokstra

WD
Mandy Meertens
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Oldambt

In Nederland opgevangen vluchtelingen, asielzoekers en statushouders een menswaardige opvang geboden moet 
worden.
Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een onwenselijke en onmenselijke situatie is ontstaan, die een gevaar voor 
volksgezondheid en openbare orde vormt.
De gemeente Oldambt in dezen verantwoordelijkheid neemt door honderd noodopvangplekken ter beschikking 
te stellen.
De verantwoordelijkheid voor het bieden van menswaardige opvang een verantwoordelijkheid is van alle 
gemeenten in Nederland.
Diverse oproepen van het COA, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen dhr. K. Schuiling en van de 
staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid dhr. E. van der Burg slechts zeer beperkt effect hebben.
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