
 

 
Aan  : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum  : 29-10-2018 
Betreft  : AZC  
 
Geacht college, 
 
De PVV Hengelo heeft via de krant vernomen dat Hengelo weer vluchtelingen gaat opvangen. 
PVV Hengelo vindt het belangrijk  dat de veiligheid van inwoners gewaarborgd is, en dat er 
voldoende maatregelen zijn genomen om excessen te voorkomen. Regelmatig bereiken ons 
berichten via de media over onregelmatigheden in en rond asielzoekerscentra in Nederland. 
 
PVV Hengelo heeft de volgende vragen: 
 

1. In het artikel in de Tubantia staat dat er vanaf eind oktober 2018 250 vluchtelingen worden 
opgevangen. Het contract tussen COA en Carint als eigenaar van het pand loopt nog tot het 
voorjaar (maart) van 2019. 

 
1a. Er wordt gesproken over asielzoekers en vluchtelingen. Betreft het de opvang van economische 
asielzoekers of vluchtelingen? 

 
1b. Is er een optie opgenomen in het contract van Carint met het COA om het contract voor 
bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen? 
 
1c. Wordt er gekeken naar een vervolglocatie in Hengelo voor deze asielzoekers of wordt er 
momenteel gekeken naar een vervolglocatie elders in het land? 
 
1d. Hoe wordt de locatie met 250 asielzoekers beveiligd? Komt er 24/7 politietoezicht? Komt er 
cameratoezicht? 
 
1e. Zijn er in de omgeving van het AZC extra beveiligingsmaatregelen getroffen zodat buurtbewoners 
en ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken? Indien ja, hoe komen deze maatregelen tot 
uiting? 
 
1f. Zijn er voldoende agenten beschikbaar om adequaat op te treden bij calamiteiten? 
 
1g. Denk aan de overlast in Kampen artikel Tubantia 18-10-2018. Wordt er hard opgetreden tegen 
asielzoekers die zich schuldig maken aan diefstal en overlast binnen en buiten het AZC?  Zo ja, op 
welke wijze?  
 
1h. Worden asielzoekers met een strafblad ook toegelaten in Nederland en dus in Hengelo? 
 
1i. Hoe lang duurt een asielprocedure gemiddeld? 
 

2. De asielzoekers zijn afkomstig uit diverse landen: Syrië, Eritrea, Soedan, Irak, Iran, 
Afghanistan en Moldavië. Deze asielzoekers hebben of een christelijk of islamitische 
achtergrond. Religieuze voorkeuren zijn o.a. de redenen voor oorlogen in dergelijke landen. 



 

PVV Hengelo hoopt dat de gemeente er zich van bewust is, dat deze voorkeuren tijdens de 
opvang ook voor problemen kunnen gaan zorgen. Terechtkomen in een democratisch land  
waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en waar men zich vrijer uit en kleed, kan tot een 
complete cultuur shock leiden bij bepaalde asielzoekers. 

 
2a. Mogen de asielzoekers de eerste weken van de locatie c.q. het terrein af? Indien ja, worden zij 
begeleidt als ze de locatie verlaten en bijvoorbeeld boodschappen gaan doen en hoe wordt deze 
begeleiding ingevuld? 
 
2b. Worden op de locatie de christenen van de moslims gescheiden, om escalaties te voorkomen? 
 

3. De vestiging van vergunninghouders of asielzoekers wordt door het Rijk voor gemeenten 
aantrekkelijk gemaakt. Dit jaar ontvangt iedere gemeente per asielzoeker €37.300,- per jaar. 
Het bruto modale inkomen in Nederland volgens CPB was in 2017 € 36.500,- incl. 
vakantietoeslag. De vergoeding is voor huisvesting, personeel, gezondheidszorg en 
levensonderhoud. 
 

3a. Hoeveel geld ontvangt de gemeente totaal voor de opvang van deze asielzoekers van het Rijk? 
 
3b. Zijn er vanuit de gemeentekas tegemoetkomingen vanuit het sport- en cultuurfonds, of andere 
tegemoetkomingen? 
 
3c. Houdt de gemeente geld over aan de opvang van deze asielzoekers?  
 
3d. Zo ja of nee, kunnen fracties aan het einde van deze opvangperiode een financieel overzicht 
ontvangen met betrekking tot de inkomsten en kosten van deze hele onderneming? 
 
3e. Treffen we de volledige administratie, de tegemoetkomingen vanuit het Rijk en alle uitgaven 
vanuit de gemeentekas met betrekking tot deze opvang, aan in de jaarrekeningen voor 2018/2019? 
 
Bronvermelding: 
Via de volgende link volgt toelichting verschil asielzoeker en vluchteling. 
https://www.lingewaal.nl/home/integratie-vergunninghouders_42725/item/verschil-tussen-een-
vreemdeling-asielzoeker-vluchteling-of-statushouder_33790.html 
 
 
In afwachting op de antwoorden van deze vragen, 
 
met vriendelijke groet, 
 
Mireille Verheul 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 
 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 
 


