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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake kosten opvang en status CrownPoint

Geachte heer Van der Net en heer Kwaak,

Bij brief van 20 september 2022, bij ons ingekomen op 20 september 2022, heeft
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie VVD vragen gesteld inzake kosten opvang asielzoekers en status 
CrownPoint. Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Wordt er, conform de afspraken met het Rijk, de kosten van opvang en 
beveiliging op de locatie Marconiweg betaald door het Rijk?

Antwoord Het Rijk heeft toegezegd alle kosten te voldoen, daaronder vallen ook de
kosten voor opvang en beveiliging. Wij gaan er vanuit dat het Rijk zich 
aan die afspraken houdt. Een afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. 
Alle kosten die gemaakt worden, worden uiteraard separaat 
bijgehouden.

Vraag 2. Op de locatie Crownpoint moeten woningen voor middeninkomens 
gebouwd worden en dus moet er binnenkort gesloopt worden. Tot 
wanneer kunnen de mensen op de huidige locatie Crownpoint worden 
opgevangen en wanneer start de sloop?

Antwoord We hebben in principe overeenstemming met de projectontwikkelaar en 
de huidige eigenaar van het gebouw dat wij tot eind november 2023 het 
gebouw kunnen gebruiken voor de opvang van Oekraïners. We leveren 
het gebouw dan in december op. De details van die afspraken gaan we 
de komende weken uitwerken. Daarnaast moeten we deze verlenging 
melden bij het Rijk dat er toestemming voor moet geven. We gaan er 
vanuit dat er hieromtrent geen belemmeringen zijn. We hebben van de 
ontwikkelaar begrepen dat de sloop dan voorzien is in Q 1 van 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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