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Geachte mevrouw Scheepsma,
In antwoord op uw vragen deel ik u het volgende mede.
Vraag: hoe kijkt het college van B. en W. aan tegen de gestelde gescheiden
verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeente?
Antwoord: op 4 juli jl. is de raad per brief geïnformeerd over een situatie op de GLO in
Burgum. In deze brief heb ik als portefeuillehouder aangegeven het rijksbeleid te
volgen. Het college (onder)kent de gescheiden verantwoordelijkheden tussen Rijk en
gemeente, met inbegrip van het rijksbeleid ten aanzien van verblijf en terugkeer.
Vraag: wat ziet het college als de verantwoordelijkheid van een gemeente, wat is de
ruimte die een gemeente heeft en hoever reikt onze zorgplicht, als het gaat om het
uitvoeren van rijksbeleid wat het uitzetten van gezinnen van onze gezinslocatie betreft?
Antwoord: als verantwoordelijkheid van onze gemeente ziet ik primair toe op het
handhaven van openbare orde en veiligheid binnen onze gemeente. Dat is onze/ mijn
zorgplicht jegens alle mensen in onze gemeente. Uit frequent overleg met het COA, de
locatiemanager van de GLO in Burgum, de Dienst Terugkeer en Vertrek en ook
recentelijk Vluchtelingenwerk blijkt dat procedures zeer zorgvuldig worden gevoerd en
dat het nagenoeg niet voorkomt dat er fouten of omissies zijn, waardoor mensen de
GLO moeten verlaten onder een niet volledig gevoerde procedure.
Daar waar op enig moment sprake kan zijn van een uitzonderlijke situatie die
bijzondere aandacht vraagt, zal ik een eigenstandige afweging maken over eventuele
interventies of acties.

Vraag: welke opvatting heeft het college over veiligheid en openbare orde omtrent het
uitzetten van gezinnen? Welke opvatting heeft het college in deze als er ernstige
waarschuwingen zijn dat het land waar naartoe uitgezet wordt niet veilig is?
Antwoord: het college hecht eraan nogmaals aan te geven dat Burgum een
gezinslocatie is. Vanuit deze GLO worden geen mensen uitgezet. Zij worden
opgehaald en vervoerd naar een locatie van waaruit het vertrek naar land van
herkomst wordt georganiseerd.
Het college vindt dat elk vertrek uit de GLO menswaardig moet zijn.
Uit de contacten met de instanties die betrokken zijn bij deze vertrekprocedures blijkt
dat hiervan –in verreweg de meeste situaties- sprake is.
In het geval van ernstige waarschuwingen dat het land waar naartoe wordt
uitgezet niet veilig zou zijn, blijft het naar onze mening een zaak van het Rijk en de
staatssecretaris, c.q. de betrokken rijksdiensten zoals COA en DT&V, om hierin een
afweging te maken.
Vraag: Is het college bereid over deze opvattingen te reflecteren met de Raad, andere
vertegenwoordigers en de samenleving?
Antwoord: in de brief van 4 juli heb ik aangegeven begin 2018 een bijeenkomst te
willen organiseren met o.a. besturen van andere GLO-gemeenten, COA
en DT&V. Doel is inzichten te delen over gevolgde procedures en processen van
vertrek, over de specifieke dynamiek van de GLO’s en, indien nodig en mogelijk
aanbevelingen voor verbetering te formuleren aan de staatssecretaris van V&J. Het
programma voor deze bijeenkomst wordt de komende tijd geconcretiseerd.
In de voorbereiding wordt onder andere met de andere GLO-gemeenten afgestemd op
welke wijze de gemeenteraden worden betrokken.

Met vriendelijke groet,
Drs. L.J. Gebben
burgemeester Tytsjerksteradiel

