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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 

 

*22UIT03845* 

datum : 5 oktober 2022 ons kenmerk : 22UIT03845 

uw brief van : 7 september 2022 uw kenmerk : 
 

bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : Beantwoording artikel 42-vragen over asielbeleid en statushouders Buitenjan  
 
 

     

Geachte heer/mevrouw, beste VVD-fractie, 

 

 

In uw brief van 7 september 2022 stelt u vragen over het asielbeleid van Veldhoven 

en de opvang van statushouders op locatie De Buitenjan Veldhoven. 

In deze brief geven we antwoord op de door u gestelde vragen. 

 

1. Waarom is de gemeenteraad in het kader van actieve informatieplicht niet 

geïnformeerd over deze vacature en de bijbehorende plannen? 

De vluchtelingenproblematiek is tot nu toe vooral als crisis aangepakt. Maar deze 

problematiek gaat langere tijd duren en wordt zelfs groter. Dit betekent ook een extra 

opgave voor Veldhoven. Er ligt een grote druk op alle gemeenten om te voorzien in 

opvang en huisvesting. Als gemeente Veldhoven willen wij uitvoering geven aan de 

opvang, huisvesting en begeleiding van vluchtelingen op een manier die realistisch en 

haalbaar is voor ons. Wij vangen op dit moment nog geen asielzoekers op maar wel 

statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Om hierin onderbouwd de juiste keuzes te 

maken, moeten we helder krijgen wat nodig en mogelijk is. Hiervoor hebben wij 

recent een opdracht aan BMC verstrekt met een concreet op te leveren resultaat: 

1. een integraal plan voor de gemeentelijke aanpak 

2. een inventarisatie van potentiële huisvestingslocaties, afwegingskader en criteria 

waaraan deze locaties moeten voldoen.  

Vanwege de urgentie en de specifieke expertise die deze opdracht vraagt, is ervoor 

gekozen om deze opdracht extern uit te zetten. De kosten voor deze inhuuropdracht 

worden uit de post onvoorzien betaald en verwerkt in de derde bestuursrapportage 

2022.  

Uw raad is na onze besluitvorming op 23 augustus jl. tijdens de oordeelsvormende 

raadsvergadering op 13 september jl. geïnformeerd over dit besluit.   

Wij verwachten voor het einde van het jaar de resultaten van deel 1 van deze 

opdracht te ontvangen. Waar mogelijk wordt de locatie-inventarisatie eerder 

opgeleverd. Wij leggen uw raad naar verwachting begin 2023 een voorstel voor een 

aanpak voor.  

 

2. Waarom volgen deze kinderen nog geen officieel Nederlands onderwijs? 

Er is sprake van schaarste als het gaat om het aanbod van nieuwkomersonderwijs. 

Deze problematiek wordt zowel landelijk als in onze regio ervaren. De oorlog in 

Oekraïne heeft extra druk gelegd op deze (beperkte) capaciteit.  
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De regionale voorzieningen -zoals de Wereldwijzer in Eindhoven- waar de kinderen 

recent nog konden worden aangemeld voor het nieuwkomersonderwijs, kampen nu 

met wachtlijsten. Onlangs zijn wij door de Wereldwijzer geïnformeerd dat zij niet 

langer onderwijs kunnen bieden aan leerlingen uit de regio. Ondanks alle inspanningen 

(lokaal en regionaal) voor het onderwijsaanbod aan de leerlingen in het primair 

onderwijs, is het (nog) niet gelukt de kinderen op een nieuwkomersschool te plaatsen.  

Het ontbreken van onderwijs is niet van toepassing op de leerlingen vanaf 12 jaar. 

Deze leerlingen volgen officieel onderwijs bij PiusX in Bladel en het Summa College in 

Eindhoven.  

 

3. Wat onderneemt de portefeuillehouder om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo 

spoedig mogelijk onderwijs kunnen volgen? 

Naast de inzet om het onderwijs regionaal vorm te geven, is er afstemming geweest 

met het ministerie van OCW en met LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers). 

Vanwege deze urgente problematiek hebben we extra gesprekken gevoerd met onze 

lokale schoolbesturen en blijven we met hen in gesprek om tot een passende 

oplossing te komen. 

 

4. Is de portefeuillehouder zich ervan bewust dat iedere dag dat deze kinderen geen 

onderwijs volgen een achterstand oplevert met betrekking tot hun integratie? 

Ja, hier is de portefeuillehouder Onderwijs zich van bewust. Daarom is met inzet van 

Cordaad en onderwijsassistenten een overbruggingsprogramma met ‘schoolse’ 
activiteiten ingezet tot leerlingen naar het basisonderwijs konden.   

 

5. Heeft de portefeuillehouder al met de scholen/organisaties van Veldhoven hierover 

gesproken? 

Ja, zie bovenstaande. 

 

6. Op welke termijn kan de gemeenteraad erop rekenen dat deze kinderen hun 

verplichte onderwijs krijgen, nu de wettelijke gestelde termijn van 3 maanden al 4 

maanden zijn verstreken? 

RBOB de Kempen heeft toegezegd dat de leerlingen die zijn gevestigd bij de Buitenjan 

per direct door het COA ingeschreven kunnen worden bij Dick Bruna. We houden 

nauwlettend in de gaten of deze kinderen ook daadwerkelijk onderwijs volgen.  

 

7. Kortom, wie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor deze kinderen? 

Deze verantwoordelijkheid is/wordt door Veldhoven genomen. Beide schoolbesturen in 

de gemeente Veldhoven hebben inmiddels aangegeven zich maatschappelijk 

verantwoordelijk te voelen en hebben met de gemeente meegedacht over passende 

oplossingen. Deze passende oplossing wordt aangeboden door RBOB de Kempen. Dit 

bestuur zal het onderwijs aan de kinderen die tijdelijk zijn gevestigd bij de Buitenjan 

aanbieden bij basisschool Dick Bruna. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

   
                                         

       

Noud Bex Marcel Delhez 

gemeentesecretaris/algemeen directeur  burgemeester  


