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• Naar aanleiding van agendapunt …. van de raad 
 
De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2016 
 
Onderwerp:  
Opvang van vluchtelingen 
 
De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterend dat 

• Uit de informatienotitie van 2 juni 2016 blijkt dat Rivierenland opvang moet bieden voor 
1200 vluchtelingen; 

• Culemborg bij benadering door de gehanteerde verdeelsleutel naar inwoneraantal 
verantwoordelijk wordt voor de opvang van 127 vluchtelingen; 

•  De ondergrens voor het COA per locatie ligt op een minimum van 300 vluchtelingen 
 
Overwegend dat  

• De ervaringen die Culemborg heeft met een AZC overwegend positief waren. Dat ook 
geldt voor het later gebruik van het gebouw voor het tijdelijk huisvesten van inwoners 
die op zoek waren naar een sociale huurwoning  In het verleden; 

• Het in voldoende mate bewaren van de menselijke maat belangrijk is voor zowel het 
draagvlak bij inwoners als voor het op zo humaan mogelijke wijze opvangen van 
vluchtelingen. Het daarom wenselijk is te streven naar een zo kleinschalig mogelijk AZC 
en een locatiekeuze waarbij het AZC harmoniseert met de overige bewoning in de 
betreffende wijk;       
 

 
Verzoekt het college om de haalbaarheid te onderzoeken van een asielzoekerscentrum in Culemborg 
en de raad een voorstel voor te leggen ter besluitvorming voor 1 oktober 2016. In dat voorstel 
tenminste de volgende kaders mee te nemen: 
 

• Het draagvlak onder bewoners en de mogelijkheden om inwoners te betrekken bij de 
totstandkoming van een asielzoekerscentrum, zoals het bepalen van de locatie; 

• Welke regio-gemeenten naar rato financieel kunnen bijdragen aan een asielzoekerscentrum; 
• De Culemborgse maat; waarbij de bandbreedte tot 400 plekken wordt onderzocht evenals de 

mogelijkheid kleinschalige opvang over verschillende locaties. 
• In te zetten op voldoende dagbesteding en begeleiding bij integratie met andere partners, 

zoals welzijnswerk, scholen, kerkgenootschappen en moskeeën, en bewonersinitiatieven en 
ideeen/initiatieven van migranten die reeds in Culemborg woonachtig zijn. Hierbij mag geen 
sprake zijn van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.  

• Gebruik te maken van de kennis en ervaring in de stad die er is over het voormalige 
asielzoekerscentrum en wat daar aan kon worden verbeterd, zoals duurzaam bouwen en de 



mogelijkheid sociale huurwoningen te realiseren na de looptijd van het asielzoekerscentrum.  
 
Het voorstel omvat tenminste ook: 

• Een helder financieel overzicht waarin is uitgesplitst welke kosten de Provincie, het COA, 
andere gemeenten en de gemeente Culemborg op zich moeten nemen; 

• Een communicatieagenda met de stad, waarbij specifiek aandacht is voor Culemborgers die 
moeilijk(er) te bereiken zijn zoals ouderen en laaggeletterden.  

 
 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van  
 
PvdA, Marinka Mulder 
 
GroenLinks, Rudi Oortwijn 
 
D66, Rinske van Noortwijk 
 
ChristenUnie, Maarten van Eck 
 
SP, Thijs Heemskerk 
 
CDA, Nicolien de Geus 
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