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Geachte heer Schoenmaker,
Bij deze doe ik u en uw college een formeel verzoek toekomen in verband met de
actuele behoefte aan opvangplaatsen.
Meer opvang nodig
Sinds enige tijd vragen meer mensen asiel aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan
opvang asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen tijdens hun asielprocedure.
Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in
één van onze opvangcentra. Op dit moment verzorgt het COA voor ongeveer 30.000
mensen huisvesting en begeleiding.
De huidige ontwikkelingen in de wereld doen vermoeden dat de vraag naar extra opvang
op de korte termijn ook niet zal afnemen. Dit jaar zullen naar verwachting nog 10.000
nieuwe opvangplekken moeten worden gecreëerd. Het COA heeft ook voor de
aankomende jaren dringend behoefte aan uitbreiding van de opvangcapaciteit. Naast een
zeer groot aantal nieuwe asielaanvragen heeft het COA namelijk ook te maken met veel
vergunninghouders in de opvang, welke wachten op een woning binnen een Nederlandse
gemeente. Daarnaast probeert het COA te anticiperen op de komst van de groep
zogenaamde nareizigers; familieleden van mensen die inmiddels een vergunning hebben
gekregen en op een later moment naar Nederland zullen afreizen.
Mogelijke oplossing
Het COA onderzoekt de mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden. Enerzijds om te
voldoen aan de behoefte aan capaciteit op dit moment, anderzijds om een
noodvoorziening te creëren. De strategie op langere termijn is het creëren van voldoende
langdurige opvangcapaciteit. Dat vergt geruime tijd aan voorbereiding en realisering. Op
dit moment zoeken we zowel plekken voor de zeer korte termijn (noodopvang) als voor
de middellange en lange termijn.
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Concreet verzoek
Om bovenstaande redenen willen we u verzoeken om op korte termijn medewerking te
verlenen aan het vestigen van een regulier asielzoekers-centrum (azc) in uw gemeente
op de locatie van de voormalige Prins Willem Alexander kazerne voor de duur van
minimaal 10 jaar (middellange termijn). Een nader onderzoek moet uitwijzen hoe het
pand exact gebruikt gaat worden in de verhouding wonen - algemene voorzieningen
(sanitair, recreatie, kantoren, gezondheidszorg ed.) en welke technische ingrepen nodig
zijn. Daarna kan het COA precies aangeven om hoeveel bewoners het gaat en wanneer
het pand in gebruik genomen kan worden. Vooralsnog gaat het COA er vanuit dat het
om ca. 500 bewoners gaat en dat de ingebruikname in de tweede helft van 2016 ligt. De
voormalige Prins Willem Alexander kazerne is voor het COA een aantrekkelijke
locatie, omdat het in een middelgrote stad ligt (goed voorzieningen niveau), de locatie
eigendom is van het Rijksvastgoed-bedrijf (goed gebruik van maatschappelijk vastgoed)
en de bestemming 'maatschappelijk' is. De locatie is niet geschikt voor noodopvang,
omdat ingrijpende verbouwingen noodzakelijk zijn om het pand qua veiligheid en
leefbaarheid geschikt te maken voor bewoning.
Het Rijksvastgoedbedrijf staat positief tegenover ingebruikname van de locatie door het
COA. Of dit op basis van koop of huur is, is ook onderdeel van het genoemde
onderzoek. Het COA heeft,conform afspraken met het Rijk, een recht op koop dat
prevaleert boven marktpartijen.
In het reguliere azc zullen alle doelgroepen (mannen, vrouwen, kinderen) en
nationaliteiten gehuisvest worden. Het zullen zowel bewoners zijn die al helderheid
hebben over hun toekomst (m.n. vergunninghouders) als bewoners wiens procedure nog
loopt. Wij zullen ons samen met u, ketenpartners en inwoners (vrijwilligers) van uw
gemeente inspannen om de opvang stevig maatschappelijk in te bedden en de bewoners
een goede dagbesteding te bieden. De kosten voor gezondheidszorg in meest brede zin
komen voor rekening van het COA: de gemeente loopt hierin geen financieel risico. In
overleg met u en de plaatselijke schoolbesturen zullen de leerplichtige kinderen op het
azc ook geplaatst gaan worden op (po en vo) scholen in de buurt.
Bij het genoemde aantal bewoners biedt het COA directe werkgelegenheid voor ca. 20
fte, ofwel 25 personen. De ervaring leert dat de spin-off in werkgelegenheid een factor 3
is (beveiliging, catering, geneeskundig personeel, scholen, MKB).
Gezien de situatie zou het COA graag met uw college op zeer korte termijn tot
overeenstemming komen over het voorgaande. Afspraken zullen wij in een later stadium
wederzijds bevestigen in een bestuursovereenkomst. Het COA heeft ervaring met dit
soort trajecten in andere gemeenten. Wij kunnen u in contact brengen met een
vergelijkbare gemeente en u desgevraagd adviseren over draaiboeken en procedures.
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Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

drs. P.L. Siebers
lid van het bestuur
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