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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 

 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Hugo Bellaart, VVD fractie  

   
Datum indiening : 8 februari 2016 
   

Betreft : Opvang vluchtelingen   
 

   
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

: o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 
antwoord 

: 16 maart 2016 en 24 maart 2016 

 

Vragen 
Naar aanleiding van het Vragenuur van 27 januari ziet de VVD graag de volgende vragen 
beantwoord: 

1. De VVD wil graag globaal inzicht in de huidige kosten voor voorzieningen voor rekening van 
Gooise Meren (voor de huidige ongeveer 100 vluchtelingen) en te verwachten kosten, 
bijvoorbeeld bij een beoogde opvang van 400 vluchtelingen (gemengde samenstelling, met 
kinderen) op Crailo. 

2. De VVD ziet graag de vraag van 27 januari beantwoord over het verband tussen de HOV, 
natuurbehoud en de beoogde opvang op Crailo. Deze vraag kon immers niet direct worden 
beantwoord. 

 
Antwoorden college 
1. In principe komen de kosten voor opvang van vluchtelingen in een AZC  voor rekening van het 
Coa. Zo ook de kosten voor het onderwijs. Mochten er voor het onderwijs kosten resteren dan 
worden deze in regionaal verband opgevangen. Gemeenten zullen wel betrokken zijn bij de 
realisering van onderwijshuisvesting en het betrekken van schoolbesturen bij het organiseren van 
onderwijs. De daaruit voortvloeiende kosten worden door het Rijk betaald. Ambtelijk zal de nodige 
inzet worden gevraagd van zowel Gooise Meren als de andere gemeenten en de Regio, dat is thans 
ook het geval, ivm communicatie met buurtbewoners, onderhandelingen met het Coa en de 
Provincie, gesprekken met schoolbesturen. Hoeveel ambtelijke uren dat op dit moment betreft en 
hoeveel in de toekomst is moeilijk in te schatten. 
 
2. Voor de provincie Noord Holland was het kader dat zij op en om Crailo natuur willen teruggeven die 
elders verloren gaat door de aanleg van de snelle busverbinding, ook wel ‘hoogwaardig openbaar-
vervoer’ (HOV), tussen Huizen en Hilversum. Bovendien zijn afspraken gemaakt met GNR over de 
natuur die daardoor ontstaat: die zorgt voor de versterking van de functionaliteit van het onlangs 
gerealiseerde ecoduct. Derhalve zal het terrein na 10 jaar als schone grond worden overgedragen aan 
het GNR. 


