
1. Waarom gaan we door met het zoeken naar een locatie terwijl er voldoende opvangplekken zijn? 

Als er opnieuw een vraag komt in de toekomst naar de opvang van asielzoekers in Nederland willen 
we als gemeente voorbereid zijn en alvast het onderzoek naar geschikte locaties te hebben afgerond.  

 
2. Hoe hebben jullie bepaald of een locatie geschikt is? 

Geschikte locaties zijn locaties die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria: Bij een 
van de vier hoofdkernen, nabij voorzieningen (zoals winkels, scholen voor basisonderwijs en openbaar 
vervoer), 2,5 ha groot en huisvesting voor tien jaar mogelijk. 
 

3. Waarom zijn er drie locaties in Nieuwe Niedorp/Winkel en maar een in Wieringerwerf? 
Aanvankelijk waren er ook vier locaties in Wieringerwerf. Een locatie is afgevallen (Terpweg) omdat de 
ontwikkelaar (eigenaar) andere plannen heeft met deze grond. De andere twee locaties zijn van de 

domeinen. Zij konden niet op tijd voor deze peiling uitsluitsel geven over de beschikbaarheid van de 
gronden (Oosterterpweg en De Slufter/Amsteldiep). Bekijk hiervoor het Excel bestand bijgevoegd op 
onze website bij het nieuwsbericht.  

 
4. Worden inwoners geïnformeerd over de locaties? 

Inwoners die in een dorp wonen waar geschikte locaties zijn, ontvangen rond 7 oktober een brief 
waarin zij uitnodigt worden om hun mening te geven. Andere inwoners informeren wij via onze 
website, Facebook en Twitter en de lokale/regionale kranten of nieuwssites. Alle inwoners mogen 
meedenken. 
 

5. Worden omwonenden geïnformeerd over de locaties die aan de gemeenteraad worden voorgelegd? 

Na de peiling via Argu gaat het college de meningen bekijken. Het college bepaalt uiteindelijk welke 
locaties zij aan de gemeenteraad voorleggen. Als het college hierover een besluit heeft  genomen 
informeren we onze inwoners. Voor bewoners die in de buurt van een van deze locaties wonen 
organiseren we een informatiebijeenkomst. Deze bewoners worden daar persoonlijk voor 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is ook de gelegenheid voor het stellen van vragen.  

 
6. Hoeveel telt mijn mening mee bij het besluit van college en raad? 

Het college bepaalt welke locaties zij aan de gemeenteraad voorleggen. Dat doen zij op basis van uw 
argumenten en die van het COA. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit welke locaties 
achter de hand gehouden worden. De meningen van inwoners zijn gewenst en nodig om een goede 
belangenafweging te maken en om te beoordelen welke voor- en nadelen er zijn voor bepaalde 

keuzes. 
 
7. Wanneer besluit de gemeenteraad welke locaties in aanmerking komen? 

We verwachten dat de gemeenteraad het voorstel eind november 2016 behandeld.  
 
8. Als de raad instemt met geschikte locaties, wat gebeurt er dan verder? 

De gekozen locaties worden in reserve gehouden voor het moment waarop de gemeente wordt 
gevraagd door het Rijk en het COA om te zorgen voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen. 
Verder gebeurt voorlopig niets. 

 
9. Hoeveel locaties worden er aan de raad voorgelegd? 

Er worden minimaal drie geschikte locaties aan de raad voorgelegd.   
 
10. Wat is Argu? 

Argu online forum om meningen te peilen en ideeën aan te dragen. Op deze manier hebben onze 
inwoners de mogelijkheid te bieden om ‘argu-menten’ aan te dragen rondom initiatieven of projecten 
van de gemeente.  
 
 
 



11. Waarom zou ik inloggen met Facebook? 

Het maakt registreren en inloggen een stuk gemakkelijker: met één klik bent u ingelogd op Argu. U 
hoeft dus geen extra wachtwoord te onthouden. 

 
12. Welke informatie verzamelt Argu van Facebook? 

Zij krijgen alleen informatie die u openbaar op Facebook hebt staan en uw e-mailadres, zodat u ook 
zonder Facebookaccount later nog bij uw Argu account kan. 

 
13. Wat doet Argu met deze informatie?  

Uw naam en foto verschijnen in uw Argu profiel. Deze kunt u zelf later nog wijzigen. Uw e-mail is 
onzichtbaar voor andere gebruikers. 

 

14. Kost het de gemeente geld om een azc in de gemeente te vestigen? 
Het COA betaalt direct of indirect alle kosten voor het vestigen van een azc. 

 


