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Bijiage(n) Geen

onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over
noodopvangplekken asielzoekers

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 oktober 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over 
noodopvangplekken asielzoekers. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Heeft het college een verzoek ontvangen om noodopvang te organiseren en aan te bieden? 

Antwoord:
Ja, wij hebben twee schriftelijke verzoeken ontvangen om noodopvang te organiseren. Op 24 
augustus jl. ontvingen wij een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (2021-0000443472) met de vraag of er additionele locaties ten behoeve van 
de opvang voor asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders in onze gemeente 
beschikbaar zijn. In dezelfde brief wordt gevraagd om dit binnen de provincie Noord-Holland te 
inventariseren zodat deze vraag op de provinciale regietafel besproken kan worden.

Vraag 2
Is het college bereid aan deze noodopvang mee te werken?

Antwoord:
Ja, wij vangen vanaf 26 oktober 2021 tijdelijk ongeveer 100 asielzoekers op in verschillende 
hotels in onze gemeente. We hebben hierover een persbericht gestuurd. Deze noodopvang 
wordt door ons en collega's uit de gemeenten van regio Kennemerland begeleid. De 
Commissaris van de Koning heeft ons gevraagd om gedurende vier weken deze noodopvang te 
verzorgen. Daarnaast zetten we in op het vrij maken van plaatsen in de asielzoekerscentra door 
het huisvesten van vergunninghouders. Over de huisvesting van vergunninghouders hebben we 
u in onze brief d.d. 2 november 2021 'Informatie over Huisvesting vergunninghouders en 
hotelregeling' nader geïnformeerd (X.2021.06513).



Ons kenmerk: 2021.0002619 Pagina 2

Vraag 3
Hoe staat het met de opvang van de Afghaanse vluchtelingen waarover op 2 september in de 
raad gesproken is?

Antwoord:
De Afghanen die begin september in onze gemeente in hotels zijn gehuisvest waren 
Nederlander of in het bezit van een Schengen-visum. Zij zijn opgevangen omdat zij (tijdelijk) 
geen huisvesting hadden. Degenen die na het verblijf in het hotel nog geen onderdak hadden, 
zijn opgevangen in Haarlem. Deze opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de loco-secretaris, de burgemeester.

Schuurmans^Vijdeven
Michiel Ruis Marian


