
Geacht college,

Wij hebben een aantal vragen wat betreft het asielbeleid van Veldhoven en de opvang van 
statushouders op locatie De Buitenjan Veldhoven.

Allereerst hebben we via een openstaande vacature gezien dat het college voornemens is iemand 
aan te nemen om een inventarisatie te orkestreren voor een eventuele tweede opvanglocatie voor 
asielzoekers binnen Veldhoven. Het lijkt ons erg relevant hoeveel budget de raad hiervoor 
beschikbaar stelt en wat de raad hiermee wil alvorens het college aan de slag gaat met de hoe-vraag. 
Daarnaast heeft het inhuren van deze persoon ook invloed op de formatie en begroting, terwijl een 
aantal coalitiepartijen sterk pleit voor een slanke overheid. Waarom is de gemeenteraad in het kader 
van actieve informatieplicht niet geïnformeerd over deze vacature en de bijbehorende plannen?

Verder zijn er nog kinderen met een Nederlandse status die worden opgevangen bij locatie De 
Buitenjan die binnen de wettelijke termijn van 3 maanden nog geen officieel Nederlands onderwijs 
volgen. We hebben uiteraard een korte toelichting gelezen in de informatienota maar ook hier blijft 
nog het een en ander onduidelijk. Wij weten dat de burgemeester van Eersel de regie heeft voor wat 
betreft het lokale asielbeleid, echter gaat het hier om Veldhovense inwoners waarvoor de leerplicht 
geldt. Onze leerplichtambtenaar valt wél onder de verantwoordelijkheid van onze portefeuillehouder 
en deze zal er toch op toe moeten zien dat deze kinderen met een volledig Nederlandse status 
voldoen aan hun leerplicht. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen:

- Waarom volgen deze kinderen nog geen officieel Nederlands onderwijs?
- Wat onderneemt de portefeuillehouder om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo spoedig mogelijk 
onderwijs kunnen volgen?
- Is de portefeuillehouder zich ervan bewust dat iedere dag dat deze kinderen geen onderwijs volgen 
een achterstand oplevert met betrekking tot hun integratie?
- Heeft de portefeuillehouder al met de scholen/organisaties van Veldhoven hierover gesproken?
- Op welke termijn kan de gemeenteraad erop rekenen dat deze kinderen hun verplichte onderwijs 
krijgen, nu de wettelijk gestelde termijn van 3 maanden al 4 maanden zijn verstreken?

Kortom: wie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor deze kinderen?

De Veldhovense VVD vindt het belangrijk om eerst zaken op orde te hebben voor wat betreft de 
kinderen die al een status hebben en binnen Veldhoven gevestigd zijn, alvorens er een te grote broek 
aangetrokken wordt en er een inventarisatie wordt uitgevoerd voor een tweede opvanglocatie. 
Vanzelfsprekend vinden wij ook dat iedere gemeente haar verantwoordelijkheid dient te nemen wat 
betreft de asielcrisis, maar deze wordt door Veldhoven al genomen door een opvang aan te bieden 
bij De Buitenjan en zoals benoemd zijn alle zaken daar nog niet op orde.

We zien de beantwoording van onze vragen evenals een plan van aanpak graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
De Veldhovense VVD


