
Aan de griffier van de gemeente Roermond 
Postbus 900
6040 AX te Roermond

Roermond, 3 oktober 2022

Betreft: artikel 43 vragen inzake huisvesting asielzoekers Roermond

Geachte griffier, 

Bij deze ontvangt u vragen van de fractie D66. Wij verzoeken u deze vragen door te leiden naar het 
College van B&W. 

D66 vraagt via onderstaande vragen aandacht voor de huisvesting van asielzoekers in Roermond.

Inleiding
Gemeenten hebben taken en verantwoordelijkheden betreffende de opvang en huisvesting van 
asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. In Roermond zijn tot eerste helft 2022 conform 
taakstelling statushouders gehuisvest. Daarnaast is sprake van tijdelijke opvang van asielzoekers, statushouders 
en Oekraïense vluchtelingen. Er is in Roermond geen AZC (https://www.coa.nl/nl/locatiezoeker).

In de veiligheidsregio’s wordt besproken hoe de taken betreffende deze 3 groepen mensen verdeeld 
worden tussen de gemeentes.

Vragen

- Klopt het dat er in Roermond naar in vergelijking met andere gemeentes op basis van het 
aantal inwoners weinig asielzoekers worden opgevangen? 

- Als er in Roermond naar verhouding weinig asielzoekers worden opgevangen, is dat omdat er 
in de veiligheidsregio afspraken gemaakt zijn waardoor Roermond meer opvang en 
huisvesting verzorgd voor de andere groepen? 

- Bent u met ons van mening dat Roermond naar rato van haar aantal inwoners een evenredig 
deel van de asielzoekers zou moeten opvangen?

- Zijn er al gesprekken en/of plannen om in de Gemeente Roermond een AZC te vestigen? Zo 
ja, is er al informatie over de omvang en de mogelijke locatie te geven zodat inwoners tijdig 
met de gemeente in gesprek kunnen gaan om samen naar de beste opties te kijken.

- Gebaseerd op onlangs uitgevoerde werkbezoeken is er volgens ons een groot verschil in de 
kwaliteit van de huisvesting (privacy, ruimte, verdeling privé ruimtes en gezamenlijke 
ruimtes, etc.) tussen de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en de tijdelijke 
huisvesting van asielzoekers en statushouders in Roermond. Deelt u onze mening dat er een 
groot verschil is? Zo ja, hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat deze (grote) verschillen zijn 
ontstaan?



- Deelt u onze mening dat de Gemeente Roermond zou moeten streven naar gelijkwaardige 
kwaliteit van opvang van alle drie de genoemde groepen? Zo ja, hoe is de Gemeente 
Roermond van plan hier uitvoering aan te geven?

Aanvullende vraag aangaande taakstelling statushouders

- De taakstelling voor de gemeente Roermond is de 2° helft van 2022 (vooralsnog) vastgesteld 
op 45 vergunninghouder. 
a) Waar staan we nu?
b) Staatssecretaris Eric van der Burg heeft gemeenten gevraagd de komende maanden een 
voorsprong te nemen op het aantal statushouders dat ze in 2023 moeten huisvesten. Op 
welke wijze gaat de gemeente Roermond hier invulling aan geven?

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie van D66 in de Roermondse Gemeenteraad,

Laura Tegels
Michael Kalthoff

En Mark Arts, commissielid Ruimte namens D66 Roermond.


