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Geachte mevrouw Schippers, 

Bij dezen bevestig ik de ontvangst van uw brief betreffende een verzoek tot medewerking aan 
een haalbaarheidsonderzoek ter zake van de mogelijke vestiging van een gezamenlijke 
vreemdelingenlocatie (GVL) op de locatie van de voormalige PI De Kruisberg. 

Ik zal het college van burgemeester en wethouders van uw verzoek op de hoogte brengen. 
Vooraleer het college zich echter een formeel oordeel kan vormen over eventuele 
medewerking aan uw onderzoek is wel meer duidelijkheid nodig over de inhoud van het 
haalbaarheidsonderzoek en op welke criteria getoetst zal worden. Derhalve ga ik graag in op 
uw voorstel om hierover in gesprek te gaan. 

Daarbij hecht ik er echter wel aan op te merken dat tijdens het bestuurlijk overleg van 17 
september de mogelijke vraag voor de haalbaarheid van een GVL (destijds conceptueel nog 
"CVL" geheten) slechts bijzonder summier en vrijblijvend aan de orde is geweest, en wat ons 
betreft geen factor van invloed is geweest in het aangaan van de bestuursovereenkomst op 19 
november jl. Dientengevolge zijn wij er tot op heden vanuit gegaan dat een eventuele 
capaciteitsuitbreiding binnen de kaders van de bestuursovereenkomst plaats zou vinden. 

Dat laat echter onverlet dat wij het verzoek tot medewerking aan het haalbaarheidsonderzoek 
natuurlijk op zijn inhoud en randvoorwaarden zullen beoordelen en ons een objectief oordeel 
zullen vormen na de bespreking. Ik zie uw voorstel voor een datum dan ook met graagte 
tegemoet. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze procescoördinator en tevens eerste 
ambtelijk aanspreekpunt, de heer L. Hakvoort. 

Met vriendelijke groet, 

T. Langeveld ífŞH.T. Langeveld 
wethouder 
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