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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake toene-
mende vluchtelingenstroom

Geachte heer Langius,

ln uw brief d.d. 9 september 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de toegeno-
men vluchtelingenstroom. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Welke mogelijkheden ziet het college voor de provincie als het gaat om de opvang

van vluchtelingen in Drenthe?

Antwoord 1

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor
voldoende opvangcapaciteit en begeleiding van vluchtelinge n. Híerover
maken zij afspraken met gemeenten. W'rj hebben het bestuur van de

Vereniging Drentse Gemeenten gevraagd in hoeverre zij hier ondersteuning
van de provincie bij nodig hebben. Hierop is geantwoord dat er momenteel
geen ondersteuning van de provincie noodzakelijk is. Zodra een vraag om
ondersteuning ons bereikt, zullen wij hierover in gesprek gaan met de Drentse
gemeenten.



2

Yraas2
Vindt er in Drenthe afstemming tussen de gemeenten plaats als het gaat om opvang

van vluchtelingen? En zo nee, is het college bereid op korte termijn met de Drentse

gemeenten het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden waarop de provincie de
gemeenten kan ondersteunen en medewerking kan verlenen bij de opvang van vluch-
telingen in onze provincie?

Antwoord 2
Ja, zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn er vaste overlegmomenten.

Vraaq 3
ls het College bereid om buslijn 273 van Emmen richting het aanmeldcentrum in
Ter Apel ook in de nieuwe dienstregeling beschikbaar te houden en zo mogelijk te

intensiveren om de grote groepen vluchtelingen op een goede manier op de plaats

van bestemming te brengen?

Antwoord 3
lnmiddels hebben de provincies Drenthe en Groningen, in overleg met de ge-
meenten Emmen en Vlagtwedde en het COA, besloten extra bussen in te
zetten op buslijn 73 om de stroom asielzoekers op een goede manier te
kunnen vervoeren vanuit Emmen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij de

wijziging van de dienstregeling op 13 december 2015 wordt bekeken of en in
welke vorm exfra busse n nodig blijven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,
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