Schriftelijke vragen ex. Art. 41
Inleiding:
In het NRC van 4 oktober 2016 valt te lezen dat de opvang van alleenstaande
statushouders in Breukelen als geslaagd valt te schetsen.
De gemeente Stichtse Vecht besloot vorig jaar hulp te bieden op kleinschalige basis,
verspreid over de dorpskernen om zo ongewenste concentratie te voorkomen. „Zo was
het hier eerder ook met de integratie van Molukkers en Vietnamezen gelukt. Zo doen we
het nu weer”, aldus wethouder Van der Horst.
Anderhalf jaar later – en een enkel incident verder – geldt het experiment in Breukelen
en Maarssen als geslaagd. „We zijn tevreden en blij hoe iedereen heeft meegewerkt”,
zegt wethouder Van der Horst. „Er was maar één klacht van geluidsoverlast.”
Op de social media lezen we echter hele andere verhalen van inwoners uit Breukelen.
Doel van de volgende vragen is om aan waarheidsvinding te doen.
Vraag 1: De wethouder stelt in het artikel dat er maar één klacht van geluidsoverlast
was, de inwoners stellen dat het hier gaat om tientallen meldingen van geluidsoverlast.
En zelfs dreiging van politie met in beslag name van laptop en geluidsapparatuur.
Wat is nu waar? Is het nu één melding of meerdere meldingen van geluidsoverlast.
1b. En als er toch meerdere meldingen zijn geweest van geluidsoverlast waarom meldt
de wethouder in het artikel dat het maar om één klacht van geluidsoverlast zou gaan?
Vraag 2: Klopt het dat u in een eerder stadium al een inwoner van Breukelen heeft
uitgenodigd om in samenspraak met het Leger des Heils het te hebben over de
geluidoverlast en de dagbesteding van deze jongeren.
2b Klopt het dat de conclusie van dit gesprek was er problemen lagen in het ritme en de
dagbestedingen deze jongeren?
2c. Klopt het dat het Leger des Heils met de gemeente in de clinch lag over de kosten en
de volgorde van werken ? (eerst taallessen en pas daarna gaan werken)
Bewoners spreken van een uithuisplaatsing van de hoofdpersoon van het artikel uit het
NRC wegens het creëren van een gevaarlijke situatie.
Is deze informatie juist?
Klopt de informatie dat het bedrag voor de opvang van een statushouder 11.520 euro
voor een bijstandsuitkering, taalcursus 4430 euro en zo’n 3000 euro aan toeslagen is?.
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