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MOTIE

Onderwerp: Volledige beeld- en oordeelsvorming vooraf een besluit wor^genomen over de komst van 
een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant /

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland

Motie nr.; 2
(In te vullen door de griffier)

PROVING^

Constaterende dat: /
 De gemeenteraad van de Noordoostpolder op d.d. 06.07.2022 in beslotenheid is bijgepraat 

door het COA over de mogelijk/komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. 
 Het college van B & W en gereleenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 

Omroep Flevoland op d.d. 07.2022 aangeeft kritisch zijn over de komst van en een 
aanmeldcentrum voor asi^oekers in Bant.
 Het college van B & W en^gemeenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 

Omroep Flevoland op d/o. 06.07.2022 de komst van het aanmeldcentrum voor asielzoekers 
in Bant beschrijft als^n onwenselijke ontwikkeling voor de gemeente Noordoostpolder. 
 Het college van B en gemeenteraad van de Noordoostpolder in een interview bij 

Omroep Flevoland /p d.d. 07.07.2022 niet zijn te spreken over de gang van zaken rond het 
vergevorderde pl^ van het Rijk voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant.
 Staatssecretaris/Eric van der Burg in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 

07.07.2022 aarfgeeft dat bij goed overleg met de gemeente Noordoostpolder en overige 
betrokken eUnee kans voor draagvlak voor de komst van een aanmeldcentrum voor 
asielzoeker/in Bant is.
 Staatssecretaris Eric van der Burg in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 

07.07.2022 aangeeft dat de gemeenteraad van Noordoostpolder met zomerreces is en op 
z'n vroOTst pas in september 2022 een besluit kan nemen over de komst van een 
aanm/ldcentrum voor asielzoekers in Bant.

□ De 0meente Noordoostpolder in een interview bij Omroep Flevoland op d.d. 07.07.2022 
aapigeeft niet van plan te zijn om op korte termijn een informatieavond voor de inwoners 

houden over de komst van het aanmeldcentrum voor asielzoekers naar Bant, omdat ze 
^een deelgenoot willen zijn van de plannen van het COA.

□ƒ Provinciale Staten niet zijn geïnformeerd door het college van Gedeputeerde Staten over 
/ de mogelijke komst van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant en dit niet in lijn is 
/ met onze kernwaarde.
/ □ De Provincie Flevoland als doel heeft een inclusieve samenleving te realiseren waarin een 
/ gezamenlijk wordt opgetrokken door allerlei bestuursorganen, organisaties en burger om de 

sociale cohesie in de Provincie te versterken en in dit proces dit niet volledig tot uiting 
komt.



;ans

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: H. Ismaili Alaoui (GroenRi I)

Handtekening initiatiefnemer:

3. Een werkbezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel te organiseren voor Provinciale 
Staten, de gemeenteraad van de Noordoostpolder en v^egenwoordigers van 
dorpsbelangen. /

2. Een feitenrelaas op te stellen, waarin puntsgewijs inzichtelijkywordt gemaakt hoe het 
proces is verlopen en wie welke rol en/of verantwoordelijkheid heeft in dit proces.

Overwegende dat:
□ De onderlinge verhouding tussen het Rijk, COA en gemeente Noordoostpolder is verstoord 

door de gang van zaken en dit niet bevorderlijk is voor het onderlinge vertrouwen en 
samenwerking.

□ Er maatschappelijk onrust is ontstaan onder de lokale bevolking in de Noordoostpolder en 
dit niet bevorderlijk is voor de sociale cohesie.

□ De succesvolle realisatie van de beoogde locatie van het aanmeldcentrum voor asielzoekers, 
valt of staat met de bereidwilligheid van de gemeente Noordoostpolder, maatschappelijk^ 
organisaties en draagvlak onder de lokale bevolking.

□ We in Flevoland al jarenlang bijdrage in het asielvraagstuk en deze opgave de meesti
van slagen heeft als we alle signalen serieus nemen. /

□ De dorpen in de Noordoostpolder graag in gesprek gaan over de recente ontwikkelmgen en
tot op heden daarin niet zijn gehoord en gekend. /

1. Een informatiebijeenkomst te beleggen i.s.m. met Rijk en COA na zomerreces voor 
Provinciale Staten, de gemeenteraad Noordoostpolder en burgers <^r de mogelijke komst 
van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant. /

□ Spreken ui^ictum)□ Verzoeken het college (dictum) X Dragen het college op (dictum) /
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De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

‘Sloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 13 juli 2022. 
St^engriffier, Voorzitter voor deze,
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