
 
Voorzitter,  

De problematiek rondom de opvang van vluchtelingen en 
asielzoekers is helaas niet nieuw, ook niet in onze gemeente. Wij 
hebben als gemeente een relatief lange ervaring met het grootschalig 
opvangen van asielzoekers, en meer recentelijk, ook met het 
opvangen van statushouders en vluchtelingen uit de Oekraïne. De 
opvang van deze doelgroepen moet in onze gemeente gerealiseerd 
worden met een paar ambtenaren in een overspannen woningmarkt 
en dat terwijl de aantallen hiervan door onze overheid bepaald 
worden. Daar hebben wij als raad en college niets over te vertellen, 
ook al wordt dat in deze raadszaal wel eens gesuggereerd.  

Wij zijn als fractie daarentegen van mening dat we als bestuur van 
onze mooie gemeente, nu en in de toekomst, de verplichting hebben 
om de hiervoor genoemde doelgroepen adequaat op te vangen en 
daarvoor is het des temeer nodig om zo goed mogelijk te anticiperen 
op desbetreffende ontwikkelingen. 

Voorzitter, wij zijn daarom blij met het voorliggende raadsvoorstel 
met als beoogd resultaat, ik citeer: “een goede invulling te kunnen 
geven die het Rijk heeft neergelegd binnen de Bornse samenleving, 
zowel wat betreft de fysieke doelstellingen als de maatschappelijke 
invulling” einde citaat.  Wel plaatsen we als fractie een paar 
duidelijke kanttekeningen bij dit raadsvoorstel. 

Allereerst vinden we de formulering van dit raadsvoorstel hoogst 
ongelukkig. Hierin worden zonder nadere uitleg een aantal nieuwe 
begrippen geïntroduceerd hetgeen voor veel en onnodige verwarring 
zorgde. Kortheidshalve volstaan we er nu mee om hiervoor te 
verwijzen naar de verwarrende discussie van een week geleden in 



het Politiek Beraad over dit onderwerp, een discussie die de 
aandacht helaas afleidde van deze weerbarstige problematiek.  

Voorzitter, een tweede constatering onzerzijds betreft de inhoud van 
dit raadsvoorstel. Het geeft weliswaar een goed beeld en 
onderbouwing van de desbetreffende problematiek, maar voor de 
komende twee jaar is het een voortzetting van het huidige plan van 
aanpak, althans daar lijkt het erg op. Wel juichen we het als fractie 
toe dat er inmiddels meer en meer in overleg met de regio over een 
breed en integraal plan van aanpak wordt nagedacht om de 
problemen van huisvesting van deze doelgroepen op te lossen en 
alles wat daar nog meer bij komt kijken aan maatschappelijke 
problemen als onderwijs, gezondheidszorg, etc.  

Dit raadsvoorstel lijkt dan ook meer een logische reactie op het 
bijgevoegde Procesplan Twente, dat ook voor de komende twee jaar 
bedoeld is. 

Voorzitter, de fractie van het CDA kan instemmen met dit 
raadsvoorstel. Wij zien dit als een mooie opmaat voor het hierin 
aangekondigde “breed en integraal plan van aanpak” voor de langere 
termijn, met als vraag aan de portefeuillehouder: wanneer wordt dat 
nieuwe plan aan ons voorgelegd? 

Tenslotte nog een paar concrete vragen voor de portefeuillehouder: 

1) als de oorlog in de Oekraïne stopt, wat wordt dan de status van 
die groep ontheemden in ons land? 

2)  wordt er in het aangekondigde plan ook geanticipeerd op die 
mogelijke status verandering? 

3) zoals eerder besproken is onze vraag: is en wordt er gewerkt 
aan mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers in Borne maar 
dan buiten Maria Mediatrix om? 

4) worden deze mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers ook 
opgenomen in het aangekondigde plan? 

Tot zover voorzitter, in eerste termijn. 


