
VERZOEK TOT AGENDERING VAN EEN 

ONDERWERP 

 
EEN RAADSLID KAN EEN ONDERWERP OP DE CONCEPTAGENDA VAN EEN OORDEELSVORMENDE OF BESLUITVORMENDE VERGADERING PLAATSEN DOOR: 

1. EEN VERZOEK TOT AGENDERING MINIMAAL 3 WEEKENDEN VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING PER MAIL AAN DE GRIFFIE TE DOEN TOEKOMEN; 

2. HET VERZOEK OP SCHRIFT TE ONDERBOUWEN EN IN VOLDOENDE MATE TE MOTIVEREN; 

 
DE GRIFFIE TOETST - IN OVERLEG MET DE RAADSVOORZITTER(S) - AAN BOVENSTAANDE 2 CRITERIA. VAN CRITERIA 1 KAN WORDEN AFGEWEKEN MIDDELS 

INFORMEREN VAN DE FRACTIEVOORZITTERS.  

 

HONORERING VAN EEN VERZOEK WORDT ZO SPOEDIG MOGELIJK OP DE CONCEPTAGENDA GEPLAATST. DE RAAD WORDT HIERVAN IN KENNIS GESTELD. 

 

DATUM RAADSVERGADERING:  7 maart 2023  

 

ONDERWERP:  Afwegingskader opvanglokaties vluchtelingen 

 

AANLEIDING VAN DE AGENDERING (BENOEM CONSTATERING / KRANTENBERICHT / INFORMATIENOTA):  

De inhoud van de Raadsinformatienota Stand van zaken afwegingskader locatieonderzoek 

vluchtelingen geeft de fracties van Hart voor Veldhoven, D’66 en het CDA aanleiding om een aantal 

vragen aan het college c.q. de portefeuillehouder te stellen. 

 

MOTIVERING VOOR AGENDERING:  

Er is duidelijkheid nodig over de positie van de raad in de besluitvorming en de volgorde van de te 

nemen stappen. Er zijn in het stuk veel inhoudelijke vragen en mogelijke aanvullingen op het 

afwegingskader (pagina 5 tot en met 10 van het stuk) voordat de beoordeling en matching met de 

verschillende doelgroepen plaatsvindt. Wij als raadsfracties hebben een aantal inhoudelijke vragen 

aan het college over de voorliggende Informatienota. 

 

BESCHRIJF CONCREET DE BESPREEKPUNTEN VOOR DE VERGADERING:  

 

VRAGEN AAN HET COLLEGE:  

1. We vragen ons af wat de meerwaarde is van een extern buro, nu de procedure nog 

lange tijd zal gaan duren ,  en zijn ook benieuwd wat de kosten hiervan zijn.  

2. We willen bovendien vernemen of wij als Veldhoven in deze het wiel aan het 

uitvinden zijn en of we niet beter best practices kunnen ophalen bij gemeenten die al 

wel serieus werk hebben gemaakt van de opvang van vluchtelingen in hun gemeente. 

3. In september 2022 heeft D’66 al vragen gesteld over de vluchtelingenproblematiek 
en de urgentie om tot oplossingen te komen verwoord. 



4. Wat is de overweging van het college om niet nu met een raadsvoorstel te komen, 

maar met een Informatienota. 

5. In hoeverre kan het college tot een versnelling van de procedure komen en concrete 

voorstellen aan de raad doen. 

6. Heeft het college een maximum aantal vluchtelingen per locatie of wooneenheden in 

gedachten. 

7. Is het college voornemens om verschillende doelgroepen te mengen. 

8. Wat is de financiële bijdrage die we in dit kader van het rijk kunnen verwachten. 

9. Is het college ook overtuigd van de hoge urgentie van een concrete aanpak als we 

zien dat Veldhoven voor dit jaar 2023 nog bijna 500 opvangplekken dient te 

realiseren voor met name Oekraïense vluchtelingen, Status en vergunninghouders en 

asielzoekers. 

 


