
,.·
'

,, .'
•»! -.

GEMEENTEs.. öiicHEM«3s= ,02 JL 7020

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
M. Schoenmaker
Postbus 30203
2500 GE 'S-GRAVENHAGE

Uw brief van: Ons kenmerk: Gorinchem, 0 1 JULI 2020
D-697713 1 juli 2020

Uw kenmerk: Behandelaar: Zaaknummer:
Z/20/675257

Onderwerp:
Verzoek AZC Gorinchem

Geachte heer Schoenmaker,

Eind april 2020 heeft u het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in Gorinchem
aangekocht. U heeft uitgesproken dat u dit besluit volledig voor eigen risico heeft genomen. In een
oriënterend gesprek heeft u aangegeven op deze locatie een opvanglocatie voor asielzoekers te
willen realiseren.

Intentie
Uw intentie is om een regionale opvanglocatie ten behoeve van de opvang van statushouders en
kansrijke asielzoekers te realiseren van 300 plekken voor een periode van 5 tot 10 jaar. U heeft
bovendien uitgesproken om de mogelijkheden voor huisvesting van andere doelgroepen te willen
onderzoeken met de gemeente en de provincie.

Standpunt college
Alvorens het college een standpunt inneemt, wil zij eerst een goed participatieproces doorlopen en in
gesprek met de gemeenteraad. Om het draagvlak in de wijk te onderzoeken is het college
voornemens om een onafhankelijk extern adviesbureau inschakelen. Alvorens dit op te starten wordt
er na het zomerreces een gesprek ingepland met de gemeenteraad.

Financiën
In dit stadium worden er door de gemeente Gorinchem al kosten gemaakt. Hierbij valt te denken aan
communicatie, interne overleggen, overleggen met externen waaronder de provincie, politie en met u.
Wij verzoeken u daarom in dit stadium om een bedrag van€ voor de voorbereiding- en
onderzoekskosten.
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Communicatie
Bovengenoemde zaken zullen we middels een kernboodschap kenbaar maken aan de pers.
Daarnaast zullen we de gemeenteraad informeren middels een raadsinformatiebrief.

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gorinchem
de secretaris,
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de burgemeester,
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