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Geachte heer/mevrouw,

De raad van de gemeente Pekela heeft in zijn vergadering van 23 mei 2017 unaniem een motie 
aangenomen, handelende over de sluiting van het Asielzoekerscentrum in Pekela.

In de motie spreekt de raad van de gemeente Pekela zijn bezorgdheid uit over de sluiting van het 
AZC en de negatieve gevolgen daarvan, niet alleen voor Pekela, maar ook voor de regio Oost- 
Groningen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de motie die als bijlage bij deze brief is 
opgenomen.

Op verzoek van de raad sturen wij u de motie ter kennisneming toe.

Griffier

Hoogachtend,

Voorzitter,

De heer J. Kuin
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MOTIE GEMEENTERAAD PEKELA

te behandelen bij het agendapunt 13 in de raadsvergadering d.d. 23 mei 2017

Onderwerp: Vertrek COA uit Pekela

De raad van de gemeente Pekela in vergadering bijeen d.d.:

Constaterende dat:
> Het COA heeft besloten Pekela de rug toe te keren en het AZC te sluiten 

Pekela onverwacht en onevenredig hard getroffen wordt door dit besluit

Overwegende dat:
> Pekela in voor én tegenspoed klaar staat voor de opvang van vluchtelingen
> Pekela altijd een trouw bondgenoot is geweest voor een fatsoenlijke opvang voor hen 

die dat nodig hadden
Het COA met dit besluit, en de wijze waarop, een jarenlange bondgenootschap te 
grabbel gooit

> De handelwijze rondom dit besluit in schril contrast staat met de manier waarop 
Pekela het COA en de rijksoverheid de afgelopen járen is tegemoetgekomen op dit 
dossier

> ùe seêĢ/o ŵjrm faŵçe/y ooé po/9 a™* ű/r
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> Alle eisen van het gemeentebestuur te steunen waar het gaat om compensatie van 
gederfde inkomsten, oplevering van de gronden en humane vertrek van onze gasten.

> Teleurgesteld te zijn over dit besluit, en de manier waarop, na jarenlange 
samenwerking en overleg

> Dit beleid van de overheid geen recht doet aan een solidaire omgang met 
vluchtelingen, lokaal beleid rondom opvangcentra en progressieve lange termijn 
plannen rondom opvang

> De koers rondom asielzoekerscentra schadelijk te vinden voor het draagvlak voor 
humane opvang, de samenwerking tussen overheden en het vertrouwen in het COA.

Besluit:
Deze motie te sturen aan het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het kabinet 
en de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.______________________________________________

Moĩ/é CD/9 .
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