MOTIE
Raadsvergadering: 2 maart 2016
Onderwerp: Gemeenschappelijk Vluchtelingen Locatie (GVL)
Toelichting:
Tijdens de inloopavonden inzake de GVL is er veel informatie opgehaald. Onze inwoners en
ondernemers spreken zorgen uit over de plannen voor een Gemeenschappelijke Vluchtelingen
Locatie (GVL) als het gaat over wat men kan verwachten, welke maatregelen genomen worden om
overlast te voorkomen en wat de inwoners van Zevenaar voor hun kiezen krijgt. Omwoners geven
aan betrokken te willen zijn bij de ontwikkelingen, zoals de invulling van het terrein en de
verkeersontsluiting. Wellicht is een klankbordgroep hier een goed middel voor.
Veel is onzeker, positie van de gemeente Zevenaar ten opzichte van de betrokken partijen (COA,
IND, Politie, et cetera) is erg onduidelijk en toezeggingen zijn boterzacht. Vergelijkbaar geldt voor de
inrichting van het verblijfsterrein, de ontsluiting en verkeerstromen.
De indieners vinden dat de gemeenteraad van Zevenaar alleen over duidelijke en heldere
voorstellen kan besluiten. In complexe dossiers, zeker zoals deze, is het noodzakelijk alleen dan te
besluiten als alle besluiten en afspraken helder op papier staan en afspraken met (derde) partijen
een integraal (en onlosmakelijk) onderdeel vormen van de besluitvorming door de raad.
Onderwerpen die in de overeenkomsten aan de orde moeten komen zijn o.a. (niet limitatief) behoud
sociale veiligheid; overleg structuren met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties;
calamiteitenplannen bij overlast of illegaliteit; extra politie inzet; bekostiging en (maatschappelijke)
compensatie.
Draagt het college op:
1. Alle afspraken en/of toezeggingen en/of overeenkomsten in zake de GVL door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd in een integraal raadsbesluit;
2. Geen onomkeerbare besluiten te nemen in zake de inrichting en/of ontsluiting van de GVL
alvorens dit aan de gemeenteraad ter instemming te hebben voorgelegd.
3. De gemeenteraad een (onbewerkte) kopie te verstrekken van alle ontvangen en genoteerde
reacties betreffende de GVL - zoals verkregen op de inloop avonden - alvorens deze te
filteren, samen te vatten en aan de raad te presenteren.
4. De direct omwonenden (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, et cetera)
nauw te betrekken in de planvorming;
5. De gemeenteraad maandelijks te informeren over ontwikkelingen in de raadscommissie
‘Middelen’ en deze raadscommissie te betrekken bij de ontwikkelingen rondom de GVL.
6. Alle betrokken partijen schriftelijk op de hoogte te stellen van deze motie;
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