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Collegebrief : Opvang nieuwkomers

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Kees Kleuver (concern adviseur strategie) / 050 367 767636 / jan.kees.kleuver@groningen.nl

Nienke Bos (bestuursadviseur) / 06 55 46 55 72 / nienke.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
In deze collegebrief wil het college u informeren over de verschillende groepen die binnen de 
gemeente Groningen worden opgevangen. 

Sinds eind maart 2022 vangt onze gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op. We vangen ook mensen 
op die asiel hebben aangevraagd of willen aanvragen, in locaties onder regie van het Centraal Orgaan
Asielopvang (COA), maar ook in een locatie onder regie van de gemeente. We vullen onze wettelijke 
taak in om statushouders onder te brengen in onze gemeente. En we vangen mensen die 
‘uitgeprocedeerd’ zijn op in één van de vijf landelijke LVV-locaties.

Ons college spant zich maximaal in om vluchtelingen en mensen in de asielketen op te vangen. We 
zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om mensen op te vangen. Daarbij verliezen we niet 
uit het oog dat ook onder de inwoners van Groningen soms dringende behoefte aan woonruimte is.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Het college wil in het eerste gedeelte van de bijeenkomst met u in gesprek over de collegebrief die 
voor ligt (wat vindt de raad van de inzet van het college). In het tweede gedeelte van de sessie wil 
het college in een besloten setting graag met u in gesprek over de toekomst van de opvang van 
nieuwkomers. 
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Documenten/Opvang-nieuwkomers-1.pdf


Voor deze meningsvormende sessie is  90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Tijdens de bijeenkomst van 9 november jl. heeft de raad aangegeven nogmaals met de wethouder in 
gesprek te willen omtrent dit onderwerp.


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Wijze van behandeling
	Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van toepassing)


