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Inleiding 
Ook na de beantwoording van vragen op 24/2 en van 9/3 blijven er voor de VVD nog onduidelijkheden. Het College 
heeft eerder terecht aangegeven zich gebonden te achten aan de motie van 27/1 die oproept op kleinschalige opvang 
en die uitgaat van opvang van 400 asielzoekers op Crailo. Zo is daar ook over gesproken op 27/1. Het persbericht van 
de G&V-streek van die dag sprak echter nadrukkelijk van de opvang van 600 asielzoekers; het College gaf op 24/2 aan 
daarvan NIET vooraf op de hoogte te zijn geweest. Het College heeft het enerzijds over een bandbreedte van 400-600 
en anderzijds over maximaal 600.  
 
De VVD blijft voorstander van de oorspronkelijke inzet op gespreide opvang van 400 asielzoekers per locatie, mede met 
het oog op de druk op de omgeving en het daarmee samenhangende draagvlak, en het belang van asielzoekers zelf. Of 
het gaat om drie of vier locaties in de zeven gemeenten is voor de VVD van ondergeschikt belang.  
De VVD is te meer bezorgd over de druk op de omgeving nu blijkt dat het Leger des Heils buitenspel is komen te staan, 
en het COA de regie gaat nemen. Het COA is bekend van een rigide aanpak van opvang. Het aantal van 600 ligt ruim 
boven de in de motie beoogde 400, terwijl bij 600 ook moeilijk is vol te houden dat sprake is van kleinschaligheid.  
 
Vraag: 
1. Welke inspanningen gaat het College verrichten om de opvang in lijn te brengen met de door de raad aangenomen 

motie?  
2. Ziet het College mogelijkheden om de andere gemeenten van het Opvangverbond – andere dan Laren en Gooise 

Meren – te enthousiasmeren om opvanglocaties actief onder de aandacht te brengen van het COA en de Provincie? 
  
Overwegingen: 
Het op 9/3 genoemde argument dat “de business case” een aantal van 600 zou vereisen wijst de VVD af. Dat is de 
uitdaging van een ander bestuursorgaan, en niet dat van de gemeente Gooise Meren. Elders blijkt kleinschalige opvang 
immers ook mogelijk.  
De VVD Gooise Meren heeft moeite met de constatering dat het Opvangverbond 8 maanden na het begin van de 
samenwerking nog steeds niet verder is dan één enkele locatie, te weten Crailo bij Bussum. Verwijzingen over-en-weer 
naar COA, Opvangverbond en Provincie over die moeizame voortgang is wat de VVD betreft geen sterk excuus. 
 
Beantwoording  
 
1. De opvang is in lijn met de aangenomen motie. Deze spreekt over kleinschaligheid en noemt de inspanningen om 

te zorgen voor kleinschalige opvang BIJVOOBEELD 1200 over drie locaties. Die inspanning heeft het college zich 
zeker getroost.  Het college heeft deze motie dan ook altijd beschouwd als steun in de rug bij het gesprek met de 
regio. Niet het exacte aantal is alleen maatgevend, maar ook de wijze van opvang is belangrijk. Daarom ook was de 
regio zeer enthousiast over de herstelgerichte aanpak van het Leger des Heils. Nu het COA het beheer per 1 mei 
overneemt wordt vanuit de regio ingestoken om die aanpak voort te zetten. Daarover worden afspraken gemaakt 
met het COA, zie reeds de raadsinformatiebrief die gisteren is uitgegaan. Op die wijze is de opvang van maximaal 
600 vluchtelingen kleinschalig te noemen. Laten we tegelijkertijd ook helder zijn, de discussie 400-600 is niet meer 
aan de orde. Er is een besluit genomen, er komen er maximaal 600, vluchtelingen  zo zijn COA en provincie 
overeengekomen. Het dank ook aan de burgemeester van Gooise Meren die is blijven hameren op kleinschaligheid. 
    

2. Het college hoeft andere gemeenten niet te enthousiasmeren. Er zijn locaties voor de opvang van nog eens 600 
vluchtelingen in de regio in beeld. Deze locaties zijn gelegen buiten Laren en Gooise Meren.  
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