
RAADSVOORSTEL XJ 
16R.00534 ' 1 

gemeente 
W O E R D E N 

16R.00534 
Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 23 augustus 2016 

Portefeuillehouder(s): Tymon de Weger 

Portefeuille(s): Vluchtelingen 

Contactpersoon: J.H. de Boer 

Tel.nr.: 8983 E-mailadres: boer.j@woerden.nl 

Onderwerp: Bestuursovereenkomst COA+ RIB stand van zaken opvang statushouders en ISK 

De raad besluit: 

1. In te stemmen (onder voorbehoud van de uitkomst regionale regietafel) met de ondertekening 
van de bestuursovereenkomst met het COA waarin toestemming wordt gegeven 300 vluchtelingen op 
te vangen in Woerden voor de periode van maximaal 5 jaar op locatie Bleek 1. 

Inleiding: 

De raad heeft op 26 mei unaniem ingestemd met het raadsvoorstel 16R.00288. In de bijgevoegde 
RIB wordt u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot deze onderwerpen. 

Op 23 mei heeft de raad met een overgrote meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel 
16R.00290. Eveneens is het amendement aangenomen van de fracties CDA, D66, Progressief 
Woerden en CU-SGP. In dit amendement zijn aan het beslispunt de volgende zaken toegevoegd: 

1. In te stemmen met het doen van onderzoek naar een locatie voor vluchtelingenopvang 
voor 300 vluchtelingen in de gemeente Woerden; 

2. Het proces hierbij als volgt vorm te geven: 
a. Op korte termijn wordt algemeen bekend gemaakt welke beoogde locatie er in aanmerking 

komt voor de opvang van vluchtelingen in Woerden; 
b. Hierna worden stadsgesprekken voor inwoners van de hele gemeente georganiseerd en 

bijeenkomsten met direct betrokkenen; 
c. Direct betrokkenen worden nauw betrokken bij de verdere detaillering van de plannen, hun 

opmerkingen worden hierin zoveel mogelijk meegenomen; 
d. Er wordt in beeld gebracht op welke manier de Woerdense samenleving kan bijdragen aan 

opvang van vluchtelingen op deze locatie en wie hieraan een bijdrage willen en kunnen 
leveren. 

3. De uitkomst van het onderzoek naar de locatiekeuze, bijdrage van de Woerdense 
samenleving, waarborging van de veiligheid en de financiële consequenties, wordt als 
raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 

Dit raadsvoorstel gaat over de uitkomst van het onderzoek zoals aangegeven in raadsvoorstel 
16R.00290. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De wettelijke bevoegdheid van het college inzake het huisvesten van statushouders is gebaseerd op 
artikel 28 van de Huisvestingswet 2014. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van 
het college. 



Beoogd effect: 

De raad heeft ingestemd met het doen van onderzoek naar een locatie voor de opvang van 300 
vluchtelingen in de gemeente Woerden. Hiermee beoogd het college en de raad tegemoet te komen 
aan het verzoek vanuit het Rijk en de provincie om plaatsen te creëren voor de opvang van 
vluchtelingen en daarmee de volle AZC-locaties te ontlasten. 

Argumenten: 

Het COA heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar meerdere locaties in Woerden 
om een opvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren. Daarvoor hadden zij drie locaties op het 
oog. Het perceel van het FNV langs het spoor tegenover het station (Snellerpoort), het perceel 
langs het spoor achter Het Baken (Snellerpoort) en het pand aan de Bleek 1. 

Het FNV perceel bood de mogelijkheid om semipermanente huisvesting te plaatsen in de vorm van 
zogenaamde woonunits. Wat betreft de oppervlakte voldeed deze locatie. Deze locatie heeft ook 
een aantal nadelen. Het perceel is nog in eigendom van het FNV en zou moeten worden 
aangekocht of gehuurd voor een periode van 5 jaar. Een deel van de grond heeft de gemeente op 
het oog voor de omlegging van de Steinhagenseweg. Deze locatie ligt direct naast het spoor. 
Bouwen mag vanaf 30 meter gerekend vanaf de kern van het spoor en is gebonden aan 
bouwtechnische eisen vanwege mogelijk explosiegevaar van passerende treinen met schadelijke 
stoffen. De zichtbaarheid van een opvanglocatie pal tegenover het station van Woerden is groot. 
Dat is enerzijds praktisch vanwege de bereikbaarheid maar ook nadelig vanwege de vele ogen die 
dagelijks deze locatie passeren. Voor de privacy van de op te vangen vluchtelingen is dat minder 
gewenst. Het COA heeft op basis van genoemde argumenten besloten deze locatie niet verder te 
onderzoeken. 

De tweede locatie betreft het perceel op Snellerpoort achter het Baken. Dit perceel grond is al 
voorbelast en klaar om te bebouwen. Voor deze locatie is onderzoek gedaan naar een vorm van 
permanente sociale woningbouw waarbij Groenwest de grond koopt en de aanbesteding voor haar 
rekening neemt. Het COA kan deze locatie de eerste 5 jaar benutten als opvanglocatie waarbij na 
deze periode de woningen worden omgezet naar reguliere sociale huurwoningen. Groenwest 
neemt de exploitatie vanaf dat moment voor haar rekening. Ook voor deze locatie gelden de eerder 
genoemde bouwtechnische eisen vanwege de veiligheidsrisico's. Om tot een goede ontsluiting van 
de Snellerpoort locatie te komen, wordt overwogen de Steinhagenseweg te verleggen naar het 
grondgebied pal naast het spoor. 
Deze locatie kent het genoemde nadeel van extra veiligheidseisen maar ook de planning van het 
omleggen van de Steinhagenseweg is een vertragende factor. De sociale huurwoningen die 
Groenwest wil ontwikkelen op deze locatie zijn, in de situatie dat het COA deze 5 jaar gaat 
gebruiken, niet voor de reguliere huurders van Woerden maar voor de doelgroep vluchtelingen. Het 
heeft de voorkeur deze locatie te ontwikkelen als uitbreiding van het sociale huursegment i.p.v. 
nieuwbouw te realiseren specifiek voor vluchtelingen. Het COA acht deze locatie minder geschikt 
vanwege het benodigde tijdspad, de extra bouwtechnische eisen, de onzekerheid die er bestond 
over de omweg van de Steinhagenseweg en de voorwaarden rondom de aanbesteding via 
Groenwest. 

De derde locatie betreft Bleek 1 en kwam later in beeld bij het COA. Dit pand is volgens het COA 
zeer geschikt als opvanglocatie vanwege de bouw van het pand. (lichtinval, geschikte indeling, veel 
buitenruimte en goede ligging) Het COA heeft onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassingen 
van het pand en heeft onderhandelt met eigenaar De Waal. Op basis van uitgebreid onderzoek, 
gemaakte tekeningen en berekeningen heeft het COA geconstateerd dat deze locatie uitermate 
geschikt is als opvanglocatie voor circa 300 vluchtelingen. Deze locatie is relatief snel aan te 
passen en heeft veel buitenruimte waardoor ook voor ontspanning faciliteiten kunnen worden 
aangebracht. De locatie kan worden ingericht als regulier Asielzoekerscentrum (AZC) waarbij de 
bewoners zelf de beschikking hebben over keukens om de maaltijden te bereiden. Naast de 
ruimten voor Vluchtelingenwerk Midden Nederland, de medische zorg en een kantoor van het COA 
is er ook ruimte voor leslokalen en een grote zaal voor ontspanning. Het COA heeft het college een 
concept bestuursovereenkomst gezonden met voorwaarden om deze locatie voor 5 jaar te 
exploiteren als opvanglocatie voor vluchtelingen. 



Conclusie onderzoek 
Op basis van de onderzoeken die door het COAzijn uitgevoerd, blijkt Bleek 1 de meest geschikte 
locatie te zijn voor de opvang van 300 vluchtelingen. Deze locatie is bekend gemaakt in een 
persbericht van 16 juni 2016. Vervolgens zijn er stadsgesprekken gevoerd op 21 en 22 juni. Naast 
deze stadsgesprekken zijn er in de maanden april tot juni diverse bijeenkomsten geweest waar de 
opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders is toegelicht. Voor de directe 
omgeving (bedrijven Middelland) is een toelichting gegeven op maandag 27 juni tijdens de 
cocreatiesessie ontwikkelingsvisie Middelland. Op 5 september wordt een tweede cocreatiesessie 
gehouden waar de projectleider Opvang vluchtelingen aanwezig zal zijn om informatie te 
verstrekken over de laatste stand van zaken. In september wordt een bijeenkomst gepland met 
ondernemers i.v.m. de komst van circa 50 statushouders naar de Zuwe Hofpoort locatie. (RPCW-
vleugel) Voor deze locatie is een veiligheidsanalyse met beheermaatregelen opgesteld en zal een 
beheergroep in het leven worden geroepen. Enkele ondernemers wordt gevraagd hierin deel te 
nemen. 

Draagvlak en draagkracht 
De raad heeft gevraagd in beeld te brengen op welke manier de Woerdense samenleving een 
bijdrage kan leveren aan de opvang van vluchtelingen en wie hieraan een bijdrage wil en kan 
leveren. 
Tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst op 21 april in Het Baken bleek dat de 
betrokkenheid vanuit de Woerdense samenleving groot is. Velen hadden de moeite genomen naar 
deze bijeenkomst te komen, mee te denken, mee te praten en mee te doen. Als vervolg op deze 
bijeenkomst is een kerngroep (denktank) ontstaan die als taak op zich heeft genomen initiatieven 
m.b.t. vluchtelingen en statushouders te organiseren/coördineren. Zij hebben zich verenigd in " Wij 
zijn Woerden" en hebben inmiddels circa 70 vrijwilligers. Dit platform heeft een achterban van 
kerken en verenigingen wat vele malen groter is dan de 70 vrijwilligers die zich nu hebben 
aangemeld. Ook de Raad van kerken waar de Moskee eveneens bij aanwezig was, heeft 
aangegeven zich in te willen zetten voor de groep vluchtelingen en statushouders in Woerden. Alle 
burgers hebben de mogelijkheid mee te denken en mee te doen via het platform "Wij zijn 
Woerden". 

Tijdens de stadsgesprekken en bijeenkomsten in de wijken en kernen bleek het sentiment 
overwegend genuanceerd/positief. De opkomst was bij de verschillende bijeenkomsten beperkt al 
waren de avonden in de kernen drukbezocht. Tijdens de stadsgesprekken hebben enkele 
ondernemers hun zorgen geuit over het nemen van veiligheidsmaatregelen op het bedrijventerrein 
Middelland. Deze signalen zijn meegenomen in het betrekken van het onderwerp op de 
bijeenkomsten over de doorontwikkeling van Middelland en de in te stellen beheergroep bij de 
komst van een AZC en een locatie voor circa 50 statushouders. 
Via de mail en post zijn enkele vragen/opmerkingen binnengekomen maar de reacties waren 
overwegend positief. 
Om u volledig te informeren over de uitkomst van de vele momenten van interactie met de burgers, 
is een separate bijlage toegevoegd. Samenvattend kunnen we concluderen dat het draagvlak 
voldoende is om een opvanglocatie te realiseren. De ervaring heeft het COA geleerd dat circa 50 
vrijwilligers voor een opvanglocatie van 300 personen voldoende is. Woerden overtreft dat aantal 
vrijwilligers nu al en naar verwachting zal dat aantal verder stijgen als "Wij zijn Woerden" concrete 
activiteiten organiseert en de vluchtelingen zijn gearriveerd. Dit wijst op voldoende draagkracht in 
termen van menskracht/vrijwilligers. Financiële draagkracht komt voornamelijk voor rekening van 
het COA. Wij zijn Woerden levert draagkracht in de vorm van activiteiten en betrokkenheid. 

Kanttekeningen: 

Recente ontwikkelingen 
Het COA heeft de laatste maanden leegstand vanwege de verminderde asielinstroom. In verband 
hiermee zijn de plannen van enkele locaties opgeschort of helemaal afgeblazen. De staatssecretaris 
geeft aan vast te houden aan de gesloten bestuursovereenkomst met gemeenten. Momenteel wordt 
er een herberekening gemaakt van het aantal benodigde bedden. Half september wordt de uitkomst 
hiervan besproken aan de zogenaamde regietafel. (Bestuurlijk overleg met de Commissaris van de 
Koning, Provincie, Burgemeesters en het COA) In dit overleg zal duidelijk worden hoe groot de 
behoefte aan bedden in de Provincie Utrecht is en hoeveel nieuwe locaties hiervoor nodig zijn. De 
uitkomst van dit overleg zal bepalend zijn voor het al dan niet realiseren van een AZC in Woerden. 



Het COA heeft een afwegingskader opgesteld om te bepalen welke locaties (tijdelijk) worden 
stopgezet. Dit afwegingskader kent drie criteria; 1. Is er een getekende bestuursovereenkomst met 
de gemeente? 2. Is er een getekende huurovereenkomst? 
3. Is er een sluitende business case? In Woerden zijn alle drie de criteria in ontwikkeling, concept 
documenten zijn opgesteld maar nog niet ondertekend. De laatste puntjes worden op de i gezet met 
betrekking tot de business case. Dit betekent dat op basis van deze criteria het COA heeft besloten 
locatie De Bleek 1 on hold te zetten. De regietafel kan drie uitkomsten opleveren: 
1. Continueren van de ontwikkeling locatie Bleek 1; 
2. Temporiseren van de ontwikkeling locatie Bleek 1; 
3. Stopzetten van de ontwikkeling locatie Bleek 1. 
Dit raadsvoorstel zal worden voorgelegd aan de raad op 29 september en u wordt alleen 
gevraagd in stemmen met dit voorstel als de regietafel aangeeft dat de AZC locatie in 
Woerden nog steeds noodzakelijk is. Die noodzakelijkheid kan per direct zijn of 
getemporiseerd dus op termijn, (schatting enkele maanden tot maximaal 1 jaar) 
Als blijkt dat behandeling op 29 september niet meer gewenst is, zal het raadsvoorstel 
worden ingetrokken. 

Financiën: 

Het COA draagt volledige verantwoordelijkheid voor de investering en exploitatie van het AZC. De 
gemeente heeft geen directe kosten m.u.v. de projectorganisatie die o.a. de voorbereidende 
werkzaamheden verricht en de contacten onderhoudt met het COA. De gemeente ontvangt 
inkomsten per jaar per vluchteling van circa 6 291,-. (ongeveer ê 87.300,-op jaarbasis) Daarnaast 
kan de gemeente eenmalig C 11.000,- voor communicatiekosten declareren bij het COA. Het COA 
verstrekt een vergoeding voor de huisvesting van basisonderwijs na opgave van het aantal 
kinderen op de AZC-locatie. Eventueel kan de gemeente maatregelen treffen zoals extra 
zebrapaden, verlichting of inzet BOA's. Deze kosten worden nader in kaart gebracht. 

Uitvoering: 

n.v.t. 

Communicatie: 

U wordt geïnformeerd over de andere onderwerpen m.b.t. statushouders en een ISK in de 
bijgevoegde RIB. Communicatie over het onderzoek naar een opvanglocatie volgt na besluitvorming 
door de raad in september. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De raadsvoorstellen 16R.00288 en 16R.00290 in januari 2016 en de voortgang die is gemeld in de 
RIB van 15 maart 2016. (16R.00121) 

Bijlagen: 

Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 16R.00399 
Raadsinformatiebrief geregistreerd onder corsanummer: 16R.00528 
B&W voorstel geregistreerd onder nummer 16A.00730 
Uitkomst stadsgesprekken 16.018110 
Bestuursovereenkomst van het COA m.b.t. de Bleek 1 16.018108 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester De burgemeester 

Vb 

p 
MBA 



RAADSBESLUIT  

16R.00399  

 

 

 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bestuursovereenkomst COA 

  

 

 

De raad van de gemeente W oerden;  
 

 

gelezen het voorstel d.d. 23 augustus 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t: 
 

1. In te stemmen (onder voorbehoud van de uitkomst regionale regietafel) met de 
ondertekening van de bestuursovereenkomst met het COA waarin toestemming wordt gegeven 300 
vluchtelingen op te vangen in Woerden voor de periode van maximaal 5 jaar op locatie Bleek 1. 
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 29 september 2016 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 

   

 

 



N I E T  O P E N B A A R 

 

 

 

 

 

 

 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  

                     &  

 VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSINFORMATIEBRIEF 

 

Van: J.H. de Boer Tel nr: 
 

8983  

 
Nummer: 16A.00730 

Datum: 16 augustus 2016 Team: Directie   

Tekenstukken: Ja   Bijlagen: 1  

 Afschrift aan: V. Griessler 
N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t.  

 
Onderwerp: Bestuursovereenkomst COA + RIB stand van zaken 
opvang statushouders en ISK 

 

 

 

 

Advies:  
 

1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst met het COA waarin toestemming wordt gegeven 300 
vluchtelingen op te vangen in Woerden voor de periode van maximaal 5 jaar op locatie Bleek 1. 
(raadsbesluit 16R.00399) onder voorbehoud van de uitkomst regionale regietafel.  

 

2. Kennis nemen van de stand van zaken m.b.t. het huisvesten van statushouders, integratie van 
statushouders en eventuele integratie en begeleiding van vluchtelingen, kennis nemen van de laatste 
stand van zaken m.b.t. de Internationale Schakel Klas. (ISK) (RIB 16R.00528) 

 

 

  Begrot ingsconsequent ies  Ja 

B. en W. d.d. :   23 -08 -2016                             
      

  Besluit 23-08-2016: Akkoord. 
Het college is akkoord met het gevraagde advies en houdt vast aan de oorspronkelijke planning om 29 september 
een voorstel over dit onderwerp ter behandeling aan te bieden aan de raad. Tussen commissiebehandeling en 
raadsbehandeling wordt duidelijk in welke mate het COA een beroep doet op Woerden voor de opvang van 
asielzoekers. Indien dit niet het geval is, kan het raadsvoorstel van de agenda gehaald worden. Afgesproken is 
om de meest recente procesinformatie een plek te geven in het raadsvoorstel. Zie ook het verslag van de 
themabijeenkomst.       
 

Gewenste  datum behandel ing  in  de  raad (datum: z ie  vergaderschema):  Ja, 29 september 2016 

 

 

Fata le datum  bes lu i t  van de raad:       Nee   

 

 

 

 



 Portefeui l lehouder:  

wethouder de Weger 
 

 

 

 

Extra overwegingen /  kanttekeningen voor College  

 

De raad heeft op 26 mei unaniem ingestemd met het raadsvoorstel 16R.00288. In de bijgevoegde RIB wordt 
u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot deze onderwerpen. 
 

Op 23 mei heeft de raad met een overgrote meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel 16R.00290. 
Eveneens is het amendement aangenomen van de fracties CDA, D66, Progressief Woerden en CU-SGP. In 
dit amendement zijn aan het beslispunt de volgende zaken toegevoegd: 

1. In te stemmen met het doen van onderzoek naar een locatie voor vluchtelingenopvang voor 300 
vluchtelingen in de gemeente Woerden;   

2. Het proces hierbij als volgt vorm te geven: 
a. Op korte termijn wordt algemeen bekend gemaakt welke beoogde locatie er in aanmerking komt 

voor de opvang van vluchtelingen in Woerden; 
b. Hierna worden stadsgesprekken voor inwoners van de hele gemeente georganiseerd en 

bijeenkomsten met direct betrokkenen; 
c. Direct betrokkenen worden nauw betrokken bij de verdere detaillering van de plannen, hun 

opmerkingen worden hierin zoveel mogelijk meegenomen; 
d. Er wordt in beeld gebracht op welke manier de Woerdense samenleving kan bijdragen aan opvang 

van vluchtelingen op deze locatie en wie hieraan een bijdrage willen en kunnen leveren. 
3. De uitkomst van het onderzoek naar de locatiekeuze, bijdrage van de Woerdense samenleving, 

waarborging van de veiligheid en de financiële consequenties, wordt als raadsvoorstel voorgelegd 
aan de gemeenteraad ter besluitvorming.  

Dit raadsvoorstel gaat over de uitkomst van het onderzoek zoals aangegeven in raadsvoorstel 16R.00290. 
 

Het COA heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar meerdere locaties in Woerden om een 
opvanglocatie voor vluchtelingen te realiseren. Daarvoor hadden zij drie locaties op het oog. Het perceel van 
het FNV langs het spoor tegenover het station (Snellerpoort), het perceel langs het spoor achter Het Baken 
(Snellerpoort) en het pand aan de Bleek 1.  
 

Het FNV perceel bood de mogelijkheid om semipermanente huisvesting te plaatsen in de vorm van 
zogenaamde woonunits. Wat betreft de oppervlakte voldeed deze locatie. Deze locatie heeft ook een aantal 
nadelen. Het perceel is nog in eigendom van het FNV en zou moeten worden aangekocht of gehuurd voor 
een periode van 5 jaar. Een deel van de grond heeft de gemeente op het oog voor de omlegging van de 
Steinhagenseweg. Deze locatie ligt direct naast het spoor. Bouwen mag vanaf 30 meter gerekend vanaf de 
kern van het spoor en is gebonden aan bouwtechnische eisen vanwege mogelijk explosiegevaar van 
passerende treinen met schadelijke stoffen. De zichtbaarheid van een opvanglocatie pal tegenover het 
station van Woerden is groot. Dat is enerzijds praktisch vanwege de bereikbaarheid maar ook nadelig 
vanwege de vele ogen die dagelijks deze locatie passeren. Voor de privacy van de op te vangen 
vluchtelingen is dat minder gewenst. Het COA heeft op basis van genoemde argumenten besloten deze 
locatie niet verder te onderzoeken. 
 

De tweede locatie betreft het perceel op Snellerpoort achter het Baken. Dit perceel grond is al voorbelast en 
klaar om te bebouwen. Voor deze locatie is onderzoek gedaan naar een vorm van permanente sociale 
woningbouw waarbij Groenwest de grond koopt en de aanbesteding voor haar rekening neemt. Het COA kan 
deze locatie de eerste 5 jaar benutten als opvanglocatie waarbij na deze periode de woningen worden 
omgezet naar reguliere sociale huurwoningen. Groenwest neemt de exploitatie vanaf dat moment voor haar 
rekening. Ook voor deze locatie gelden de eerder genoemde bouwtechnische eisen vanwege de 
veiligheidsrisico’s. Om tot een goede ontsluiting van de Snellerpoort locatie te komen, wordt overwogen de 
Steinhagenseweg te verleggen naar het grondgebied pal naast het spoor.  
Deze locatie kent het genoemde nadeel van extra veiligheidseisen maar ook de planning van het omleggen 
van de Steinhagenseweg is een vertragende factor. De sociale huurwoningen die Groenwest wil ontwikkelen 
op deze locatie zijn, in de situatie dat het COA deze 5 jaar gaat gebruiken, niet voor de reguliere huurders 
van Woerden maar voor de doelgroep vluchtelingen. Het heeft de voorkeur deze locatie te ontwikkelen als 
uitbreiding van het sociale huursegment i.p.v. nieuwbouw te realiseren specifiek voor vluchtelingen. Het COA 
acht deze locatie minder geschikt vanwege het benodigde tijdspad, de extra bouwtechnische eisen, de 
onzekerheid die er bestond over de omweg van de Steinhagenseweg en de voorwaarden rondom de 



aanbesteding via Groenwest.  
 

De derde locatie betreft Bleek 1 en kwam later in beeld bij het COA. Dit pand is volgens het COA zeer 
geschikt als opvanglocatie vanwege de bouw van het pand. (lichtinval, geschikte indeling, veel buitenruimte 
en goede ligging) Het COA heeft onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassingen van het pand en heeft 
onderhandelt met eigenaar De Waal. Op basis van uitgebreid onderzoek, gemaakte tekeningen en 
berekeningen heeft het COA geconstateerd dat deze locatie uitermate geschikt is als opvanglocatie voor 
circa 300 vluchtelingen. Deze locatie is relatief snel aan te passen en heeft veel buitenruimte waardoor ook 
voor ontspanning faciliteiten kunnen worden aangebracht. De locatie kan worden ingericht als regulier 
AsielZoekersCentrum (AZC) waarbij de bewoners zelf de beschikking hebben over keukens om de 
maaltijden te bereiden. Naast de ruimten voor Vluchtelingenwerk Midden Nederland, de medische zorg en 
een kantoor van het COA is er ook ruimte voor leslokalen en een grote zaal voor ontspanning. Het COA heeft 
het college een concept bestuursovereenkomst gezonden met voorwaarden om deze locatie voor 5 jaar te 
exploiteren als opvanglocatie voor vluchtelingen.  
 

Conclusie onderzoek 

Op basis van de onderzoeken die door het COA zijn uitgevoerd, blijkt Bleek 1 de meest geschikte locatie te 
zijn voor de opvang van 300 vluchtelingen. Deze locatie is bekend gemaakt in een persbericht van 16 juni 
2016. Vervolgens zijn er stadsgesprekken gevoerd op 21 en 22 juni. Naast deze stadsgesprekken zijn er in 
de maanden april tot juni diverse bijeenkomsten geweest waar de opvang van vluchtelingen en het 
huisvesten van statushouders is toegelicht. Voor de directe omgeving (bedrijven Middelland) is een 
toelichting gegeven op maandag 27 juni tijdens de cocreatiesessie ontwikkelingsvisie Middelland. Op 5 
september wordt een tweede cocreatiesessie gehouden waar de projectleider Opvang vluchtelingen 
aanwezig zal zijn om informatie te verstrekken over de laatste stand van zaken. In september wordt een 
bijeenkomst gepland met ondernemers i.v.m. de komst van circa 50 statushouders naar de Zuwe Hofpoort 
locatie. (RPCW-vleugel) Voor deze locatie is een veiligheidsanalyse met beheermaatregelen opgesteld en 
zal een beheergroep in het leven worden geroepen. Enkele ondernemers wordt gevraagd hierin deel te 
nemen. 
 

Draagvlak en draagkracht 
De raad heeft gevraagd in beeld te brengen op welke manier de Woerdense samenleving een bijdrage kan 
leveren aan de opvang van vluchtelingen en wie hieraan een bijdrage wil en kan leveren. 
Tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst op 21 april in Het Baken bleek dat de 
betrokkenheid vanuit de Woerdense samenleving groot is. Velen hadden de moeite genomen naar deze 
bijeenkomst te komen, mee te denken, mee te praten en mee te doen. Als vervolg op deze bijeenkomst is 
een kerngroep (denktank) ontstaan die als taak op zich heeft genomen initiatieven m.b.t. vluchtelingen en 
statushouders te organiseren/coördineren. Zij hebben zich verenigd in “ Wij zijn Woerden”  en hebben 
inmiddels circa 70 vrijwilligers. Dit platform heeft een achterban van kerken en verenigingen wat vele malen 
groter is dan de 70 vrijwilligers die zich nu hebben aangemeld. Ook de Raad van kerken waar de Moskee 
eveneens bij aanwezig was, heeft aangegeven zich in te willen zetten voor de groep vluchtelingen en 
statushouders in Woerden. Alle burgers hebben de mogelijkheid mee te denken en mee te doen via het 
platform  “Wij zijn Woerden”. 
 

Tijdens de stadsgesprekken en bijeenkomsten in de wijken en kernen bleek het sentiment overwegend 
genuanceerd/positief. De opkomst was bij de verschillende bijeenkomsten beperkt al waren de avonden in 
de kernen drukbezocht. Tijdens de stadsgesprekken hebben enkele ondernemers hun zorgen geuit over het 
nemen van veiligheidsmaatregelen op het bedrijventerrein Middelland. Deze signalen zijn meegenomen in 
het betrekken van het onderwerp op de bijeenkomsten over de doorontwikkeling van Middelland en de in te 
stellen beheergroep bij de komst van een AZC en een locatie voor circa 50 statushouders.  
Via de mail en post zijn enkele vragen/opmerkingen binnengekomen maar de reacties waren overwegend 
positief. 
Om u volledig te informeren over de uitkomst van de vele momenten van interactie met de burgers, is een 
separate bijlage toegevoegd. Samenvattend kunnen we concluderen dat het draagvlak voldoende is om een 
opvanglocatie te realiseren. De ervaring heeft het COA geleerd dat circa 50 vrijwilligers voor een 
opvanglocatie van 300 personen voldoende is. Woerden overtreft dat aantal vrijwilligers nu al en naar 
verwachting zal dat aantal verder stijgen als “Wij zijn Woerden” concrete activiteiten organiseert en de 
vluchtelingen zijn gearriveerd. Dit wijst op voldoende draagkracht in termen van menskracht/vrijwilligers. 
Financiële draagkracht komt voornamelijk voor rekening van het COA. Wij zijn Woerden levert draagkracht in 
de vorm van activiteiten en betrokkenheid. 
 

Financiën 

Het COA draagt volledige verantwoordelijkheid voor de investering en exploitatie van het AZC. De gemeente 
heeft geen directe kosten m.u.v. de projectorganisatie die o.a. de voorbereidende werkzaamheden verricht 



en de contacten onderhoudt met het COA. De gemeente ontvangt inkomsten per jaar per vluchteling van 
circa € 291,-. (ongeveer € 87.300,- op jaarbasis) Daarnaast kan de gemeente eenmalig € 11.000,- voor 
communicatiekosten declareren bij het COA. Het COA verstrekt een vergoeding voor basisonderwijs na 
opgave van het aantal kinderen op de AZC-locatie. Eventueel kan de gemeente maatregelen treffen zoals 
extra zebrapaden, verlichting of inzet BOA’s. Deze kosten worden nader in kaart gebracht.  
 

 

Planning 

De raad wordt gevraagd 29 september 2016 in te stemmen met dit raadsvoorstel. De omgevingsvergunning 
voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan is inmiddels ingediend. Verkennende gesprekken met 
o.a. de Brandweer en interne afdelingen voor het verlenen van deze vergunning zijn al gevoerd. Medio 
november kan het COA de verbouwing starten op locatie en deze kan medio januari worden afgerond. 
Opening van het AZC is gepland rond 1 februari 2017. (uiteraard alles onder voorbehoud van positieve 
besluitvorming door de raad) 
 

 

Extra overwegingen /  alternat ieven / argumenten  

 

 

Recente ontwikkelingen  

Het COA heef t  de laatste maanden leegstand vanwege de verminderde as ie l ins troom. In 
verband h iermee zi jn  de plannen van enkele locat ies opgeschor t of  helemaal afgeblazen.  
De staatssecretar is geef t  aan vast te houden aan de ges loten bestuursovereenkomst met  
gemeenten. Momenteel wordt er  een herberekening gemaakt van het  aanta l benodigde 
bedden. Half  september wordt de u itkomst h iervan besproken aan de zogenaamde 
regietafe l .  (Bestuur l i jk  over leg met de Commissar is  van de Koning,  Provinc ie, 
Burgemeesters  en het COA) In di t  over leg zal duidel i jk  worden hoe groot de behoef te 
aan bedden in de Provincie Utrecht is  en hoeveel  n ieuwe locat ies h iervoor  nodig zi jn .  De 
u itkomst van d it  over leg zal  bepalend zi jn vo or het  a l  dan n iet real iseren van een AZC in 
Woerden.  Het COA heef t  een afwegingskader opgeste ld om te bepalen welke locat ies 
( t i jdel i jk )  worden stopgezet .  Dit  afwegingskader  kent dr ie cr i ter ia;  1.  Is  er  een getekende 
bestuursovereenkomst met de gemeente? 2.  Is er een getekende huurovereenkomst?  

3.  Is  er  een s lu itende bus iness case? In Woerden zi jn a l le  dr ie de cr i ter ia in 
ontwikkel ing,  concept  documenten zi jn opgeste ld maar  nog n iet  onder tekend.  De laats te 
puntjes  worden op de i  gezet  met betrekk ing tot d e bus iness case. Di t  betekent dat  op 
bas is  van deze cr i ter ia  het  COA heef t  bes loten locat ie De Bleek 1 on hold te zet ten. De 
regietafe l  kan dr ie u itkomsten opleveren:  

1.  Cont inueren van de ontwikkel ing locat ie Bleek 1;  

2. Tempor iseren van de ontwikkel ing l ocat ie Bleek 1;  
3.  Stopzet ten van de ontwikkel ing locat ie Bleek 1.  

Dit raadsvoorstel zal worden voorgelegd aan de raad op 29 september en u wordt alleen gevraagd in 
stemmen met dit voorstel als de regietafel aangeeft dat de AZC locatie in Woerden nog steeds noodzakelijk 
is. Die noodzakelijkheid kan per direct zijn of getemporiseerd dus op termijn. (schatting enkele maanden tot 
maximaal 1 jaar) 
 

Kanttekeningen: Standpunt consulenten  

 

n.v.t.  

 

 

Samenhang met eerdere besluitvorming  

 

De raadsvoorstellen 15A.01394 en 16A.00083 in januari 2016 en de voortgang die is gemeld in de RIB van 
15 maart 2016. (16R.00121) 
 

 

Bij lagen  
 

- Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 16R.00399 

- Raadsinformatiebrief geregisteerd onder corsanummer: 16R.00528 

- Uitkomst stadsgesprekken 
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Landelijk beeld 
Landelijk zijn er nog nooit zoveel vrijwilligers actief geweest rond de vluchtelingenproblematiek als in 
de afgelopen maanden. De ervaring vanuit Heumersoord is bijvoorbeeld dat er 1 vrijwilliger actief was 
op elke vluchteling. Zij hadden maar 600 vrijwilligers nodig en kregen 3000 aanmeldingen. Conclusie 
die hieruit is getrokken: er is geen 100% draagvlak nodig om voldoende draagkracht te realiseren voor 
het voorliggende vraagstuk. Het COA ziet landelijk nog steeds een stijging van het aantal vrijwilligers. 
Onderzoeksbureau Necker van Naem onderzocht het draagvalk voor opvang van vluchtelingen in 
Nederland. Binnen een gemiddelde gemeente blijkt 30% tegen en 70% voor huisvesting van 
asielzoekers te zijn.  
 

Beeld van Woerden 

De gemeenteraad van Woerden heeft gevraagd om het draagvlak en de draagkracht rond opvang van 
vluchtelingen in Woerden in kaart te brengen. Nadrukkelijk is er niet voor peiling voor of tegen 
gekozen, maar voor het voeren van stadsgesprekken. Naast twee grote bijeenkomsten voor het 
stadsgesprek, is het gesprek ook in kleinere kringen gevoerd. 
 
Gespreks- en informatiemomenten tot nu toe: 
15 maart Raadsinformatiebrief over stand van zaken huisvesting statushouders en opvang 

vluchtelingen. 
18 mei  Openbare commissieavond 
21 april  Eerste bijeenkomst Taskforce 
17 mei  In gesprek met dorpsplatform Harmelen,  
21 mei  Werkbezoek aan AZC/POL in Wageningen met raadsleden en inwoners 
24 mei  Openbare commissieavond 
25 mei  In gesprek met platform Woerdense kerken en de moskee 
26 mei  Raadsvergadering, ingestemd met onderzoek naar huisvesting statushouders en ISK 
30 mei  Overhandiging boekje ‘Kunnen we bij jou?’ 

Leerlingen groep 5/6 basisschool De Wegwijzer 
31 mei  Raadsvergadering, ingestemd met onderzoek opvanglocatie 
1 en 2 juni  Theatervoorstelling ‘Talent op de vlucht’ in het Klooster,  
6 juni  In gesprek met dorpsplatform Zegveld 
7 juni  In gesprek met wijkplatform Staatsliedenkwartier 
14 juni  In gesprek met wijkplatform Snel en Polanen 
21 juni  Stadsgesprek, locatie stadhuis 
22 juni  Stadsgesprek, locatie Kalsbeek College, locatie Bredius 
 
Er staan nog gesprekken voor na de zomer gepland zoals een informatiebijeenkomst voor 
ondernemers Middelland en een vervolgbijeenkomst in Harmelen. Exacte data nog in overleg. Voor 
Kamerik is met het dorpsplatform afgesproken dat we op 21 september aanwezig zijn bij de 
bestuursvergadering en op 10 oktober een bijeenkomst voor inwoners organiseren. 
 
Reactie’s aan de projectgroep 
De projectgroep is altijd benaderbaar via de telefoon en e-mail vluchtelingen@woerden.nl. Met enige 
regelmaat beantwoorden de projectmedewerkers vragen van inwoners die bellen. Vragen die binnen 
komen hebben vooral betrekking op zorgen rond veiligheid op het bedrijventerrein Middelland.  
Het aantal telefoontjes is tot nu toe minder dan 15. 
Verder heeft de projectgroep minder dan 10 mails ontvangen van bezorgde inwoners. Hier ligt de 
nadruk aan de ene kant op veiligheid en aan de andere kant op hoe inwoners iets voor vluchtelingen 
kunnen betekenen. Minder dan 5 inwoners heeft een mail gestuurd met daarin de boodschap dat zij 
tegen de vestiging van een AZC zijn.  
 
Draagvlak 
Het sentiment tijdens de Stadsgesprekken / bijeenkomsten op 21 een 22 juni 2016 was overwegend 
genuanceerd tot positief ten opzichte van de huisvesting van statushouders. Dit geldt ook voor een 
eventuele vestiging van een AZC in Woerden in een kantorenpand aan de Bleek 1. De opkomst 
tijdens de twee stadsgesprekken op 21 en 22 juni was relatief laag. Beide avonden had een 
bezoekersaantal van rond de 50 inwoners. Ondanks de lage opkomst is er veel input geleverd. Een 
klein aantal mensen gaf aan tegen te zijn. Verder hebben inwoners hun zorgen geuit, maar zijn er ook 
vele ideeën en oplossingen aangedragen voor hoe vluchtelingen goed kunnen mee doen in de 
Woerdense samenleving. In de bijlage treft u een overzicht van ingeleverde ideeën en geuite zorgen. 
 

mailto:vluchtelingen@woerden.nl
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De dorps- en wijkbijeenkomsten gaven eenzelfde beeld als de stadgesprekken. Opvallend was de 
hoge opkomst van inwoners in Harmelen (rond de 100 bezoekers) en ook de mooie opkomst in 
Zegveld (ruim 40 bezoekers). In de kernen proeven we een positieve houding ten opzichte van de 
huisvesting van statushouders. Wel wordt nadrukkelijk aangeven dat het in gesprek blijven over 
eventuele locaties van belang is. Spreiding en veel aandacht voor integratie en participatie zijn 
speerpunten waardoor draagvlak wordt verkregen.  
 
Draagkracht 
In Woerden lijkt een goede basis aanwezig te zijn voor een goede integratie en participatie van 
vluchtelingen en statushouders in de gemeente. Initiatieven als de theatervoorstelling ‘Talent op de 
vlucht’ en de overhandiging van het ‘Boekje ‘Kunnen we bij jouw?’ aan basisschool kinderen laten zien 
dat inwoners zelf actief nadenken over hoe het is om als vluchteling in Nederland te kunnen wortelen.  
De startbijeenkomst van de taskforce kon rekenen op ruim 70 deelnemers. Hieruit is direct een 
burgerinitiatief voortgekomen: Wij zijn Woerden. Wij zijn Woerden groeit gestaag en had direct ruim 60 
vrijwilligers, zonder dat de promotie goed en wel was opgestart. Inmiddels hebben zij een website, zijn 
ze actief op Twitter en Facebook (128 vind-ik-leuks, per 16 augustus 2016)). De deelnemers aan de 
taskforce bijeenkomst moeten hier nog aan worden toegevoegd. Wij zijn Woerden heeft al een aantal 
leuke activiteiten op de planning staan zoals deelname aan de koeienmarkt, het offerfeest en een 
nieuwsbrief. Het vrijwilligers aantal zal door dit soort activiteiten verder uitgroeien.  
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CONCEPT: 1 JULI 2016 

BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE 

VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM  

OPVANGCENTRUM :    Woerden 

ADRES : Bleek 1 

3447 GV 

 

PLAATS : Woerden 
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 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM 

 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ingesteld bij Wet (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 

laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 mei 2010, Stb. 2010, 203, besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding, Stb. 2010, 886), gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk aan de Sir Winston 

Churchilllaan 366a (Postbus 2280 ME Rijswijk), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

P.L. Siebers, lid van het bestuur, hierna te noemen: het COA; 

 

en 

 

de gemeente Woerden, te dezen  ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, V.J.H. Molkenboer , hierna te noemen: de gemeente; 

 

 

in aanmerking nemende : 

 

 dat de gemeente op verzoek van het COA heeft ingestemd met de vestiging van een opvangcentrum, 

hierna te noemen: het Opvangcentrum;  

 dat dit Opvangcentrum zal dienen ten behoeve van de centrale opvang van vreemdelingen; 

 dat de gemeente bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen; 

 dat het COA en de gemeente een optimaal functioneren van het Opvangcentrum in de plaatselijke 

gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en instellingen willen bewerkstelligen door het maken 

van afspraken en het treffen van de nodige voorzieningen; 

 dat het Faciliteitenbesluit opvangcentra d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636) en de aanvullingen van 8 juni 1998 

(Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen en 

aanvullingen. 

 

 

verklaren te zijn overeengekomen: 

 

 

Hoofdstuk I   Algemene bepaling 

 

Artikel 1 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:  

a. Vreemdeling: een persoon die in het Opvangcentrum van het COA wordt opgevangen, zoals 

bedoeld in artikel 3 van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
1
;  

                                                 
1
 Artikel 3 van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers luidt als volgt :  

1. Het COA is belast met :  

a. de materiële en immateriële  opvang van asielzoekers; 

b. het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening; […] 
e.  door  Onze Minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van 

asielzoekers. 

2.  Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere 

categorieën vreemdelingen. 

3.  Bij regeling van  Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan 

asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het eerste lid. 
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b. Capaciteitsplaatsen: opvangplaatsen in een Opvangcentrum; 

c. Opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het 

COA aan vreemdelingen opvang wordt geboden.  

 

Hoofdstuk II   Het Opvangcentrum 

 

Artikel 2 

1. De gemeente stemt in met het gebruik van het Opvangcentrum aan Bleek 1 te Woerden door het 

COA. 

2. Het Opvangcentrum zal onder verantwoordelijkheid van het COA gebruikt blijven worden ten 

behoeve van de opvang van vreemdelingen. 

 

Artikel 3 

1. Het COA draagt zorg voor de plaatsing, opvang en begeleiding van de vreemdelingen in het 

Opvangcentrum. 

2. Het COA draagt zorg voor een adequate aanpassing, inrichting en instandhouding van het 

Opvangcentrum in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen en 

gemeentelijke verordeningen. Het COA zal in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. 

3. Het COA schept de voorwaarden en omstandigheden welke nodig zijn om diensten en instellingen 

in het Opvangcentrum hun taken te laten uitvoeren. 

 

Artikel 4. 

1. In het Opvangcentrum zullen maximaal 300 vreemdelingen worden opgevangen.  

2. Op verzoek van de gemeente verstrekt het COA het aantal vreemdelingen die in een bepaalde 

periode opgevangen zijn.  

 

 

Hoofdstuk III   De organisatie in het Opvangcentrum 

 

Artikel 5 

1. Het COA zal iedere in het Opvangcentrum verblijvende vreemdeling de verstrekkingen toekennen 

als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

2. Het COA draagt zorg voor de bekostiging van de verstrekkingen en de vergoeding van de 

organisatie en uitvoering van de werkzaamheden die samenhangen met de verstrekkingen, 

bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

 

Artikel 6 

1. De verantwoordelijkheid voor het onderkennen en bestrijden van besmettelijke ziekten in het 

Opvangcentrum en de overige preventieve gezondheidszorgtaken ten behoeve van de bewoners, 

heeft het COA contractueel belegd bij GGD-GHOR Nederland. Dit laat de verantwoordelijkheid 

van de gemeente krachtens de Wet Publieke gezondheid te dien aanzien onverlet. 

2. De verantwoordelijkheid van het eerste- en tweedelijns zorgaanbod heeft het COA contractueel 

belegd bij de zorgverzekeraar die de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) uitvoert
2
  . 

 

 

Artikel 7 

                                                                                                                                                              
  

 
2
 Voor wat betreft de inhoud van het zorgaanbod wordt verwezen naar www.rzasielzoekers.nl  

http://www.rzasielzoekers.nl/


 

Overeenkomst vestiging opvangcentrum 

Unit Staf/JZ/WTA concept 19062015 pagina 3  Paraaf COA: 

  Paraaf gemeente:  

1. Het COA stelt, na overleg hierover te hebben gepleegd met de gemeente, een bedrijfsnoodplan 

vast dat voor het Opvangcentrum zal gelden en waarmee wordt beoogd in voorkomende gevallen 

de hulpverleningsorganisaties adequaat te kunnen doen handelen. Het plan zal door het COA in de 

daartoe bestemde gevallen worden gehanteerd. 

 

Hoofdstuk IV   Voorlichting, informatie en overleg 

 

Artikel 8 

1. Na de vestiging van het Opvangcentrum in de gemeente draagt het COA, in overleg met de 

gemeente, zorg voor de informatie aan de inwoners van de gemeente over het Opvangcentrum, de 

ontwikkelingen  en over de te volgen procedures. Tot de vestiging van het Opvangcentrum ligt de 

primaire verantwoordelijkheid voor de communicatie aan inwoners van de gemeente bij de 

gemeente. Het COA kan de gemeente hierin ondersteunen, daar waar het zaken op het 

Opvangcentrum betreft. 

2. Het COA vergoedt aan de gemeente een eenmalige uitkering als bijdrage in de kosten van de door 

de gemeente te verzorgen taken in het kader van voorlichting met betrekking tot de vestiging van 

het Opvangcentrum en op verzoek van de gemeente de subsidiering van vrijwilligersgroepen die 

werkzaamheden verrichten in of ten behoeve van het Opvangcentrum. 

 

Artikel 9 

1. Het COA en de gemeente verstrekken aan elkaar onverwijld de informatie die van belang is voor 

de uitvoering van de taken van een ieder die verband houden met de aanwezigheid van een 

Opvangcentrum in de gemeente. 

2. Op ambtelijk niveau zal er tenminste twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig c.q. wenselijk 

is, overleg plaatsvinden tussen het COA en de gemeente.  

3. Op bestuurlijk niveau zal er tenminste één keer per jaar, of zoveel vaker als nodig c.q. wenselijk 

is, overleg plaatsvinden tussen het COA en de gemeente.  

 

Artikel 10 

1. Het COA stelt een overlegcommissie in die tot doel heeft de relatie tussen de omwonenden en het 

Opvangcentrum goed te laten verlopen. 

2. In deze commissie hebben in ieder geval zitting vertegenwoordigers van de gemeente, van de 

politie, van de door het COA aan te wijzen diensten die in het Opvangcentrum werkzaam zijn en 

van de plaatselijke bevolking, alsmede het lokale COA-management. 

3. De overlegcommissie zal in het Opvangcentrum bijeenkomen. De vergaderkosten zijn voor 

rekening van het Opvangcentrum. Het COA is belast met het voorzitterschap van deze commissie. 

 

Hoofdstuk V   Duur van de overeenkomst 

 

Artikel 11 

   

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar en wel ingaande op datum van eerste 

instroom. 

2. De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid en artikel 4, 

eerste lid van het Faciliteitenbesluit vangt aan op de datum dat het Opvangcentrum voor bewoning 

in gebruik wordt genomen. De datum van ingebruikname wordt vastgelegd in een addendum bij 

deze overeenkomst, zoals weergegeven in bijlage A. 

3. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 

Indien het COA overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 6 

maanden.  
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Hoofdstuk VI   Onderwijs 

 

Artikel 12 

1. De gemeente neemt maatregelen die bewerkstelligen dat wordt voorzien in onderwijs aan de 

leerplichtige kinderen die in het Opvangcentrum verblijven. 

2. De maatregelen zijn in beginsel gebaseerd op de wijzigingen van het Faciliteitenbesluit 

(Staatsblad nr. 347, d.d. 8 juni 1998); de Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten Asielzoekers 

(OHBA) als gepubliceerd in de Staatscourant nummer 181 d.d. 23 september 1998, alsmede de 

reguliere onderwijswet- en regelgeving. 

3. Ten behoeve van de uitvoering van dit artikel verstrekt het COA de gemeente schriftelijke 

informatie met betrekking tot de van toepassing zijnde regelgeving. 

 

 

Hoofdstuk VII   Overige bepalingen 

 

Artikel 13 

1. De burgemeester en de officier van justitie maken in het driehoeksoverleg afspraken over de 

(mogelijke extra) inzet van de politie in de gemeente. Zo ook indien dit een gevolg blijkt van de 

aanwezigheid van het opvangcentrum voor asielzoekers in die gemeente
3
. 

2. Indien de politiecapaciteit in incidentele gevallen tekort schiet, zal dit eerst op districtsniveau en 

vervolgens op regionaal niveau worden opgelost. Indien het niet lukt om binnen de regionale 

eenheid een oplossing te vinden voor de behoefte aan extra capaciteit, bestaat de mogelijkheid tot 

tijdelijke opschaling van politiecapaciteit conform de Politiewet 2012
4
 

3. De doelen die de gemeenteraad vaststelt op het terrein van de veiligheid door de handhaving van 

de openbare orde en hulpverlening, eventueel specifiek met betrekking tot de aanwezigheid van 

het opvangcentrum voor asielzoekers, staan mede aan de basis van de afspraken als bedoeld in het 

eerste lid
5
.  

 

 

Artikel 14 

1. Het COA bevordert, dat de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die 

onder zijn zorg vallen, zoveel mogelijk vanuit de gemeente en de regio worden aangetrokken voor 

zover de aanbestedingsregels dit toestaan en voor zover niet reeds in dienst van het COA. 

Werving van personeel zal geschieden na overleg met het UWV Werkbedrijf. 

 

 

Artikel 15 

1. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en 

het COA. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Zie artikel 13 Politiewet 2012. 

4
 Zie artikel 56 Politiewet 2012. 

5
 Zie artikel 38b, eerste lid, Politiewet 2012. 
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

 

 

 

Woerden     Rijswijk, 

 

........................... (datum)    ........................... (datum) 

gemeente Woerden    Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

 

V.J.H. Molkenboer    P.L. Siebers 

(burgemeester)      (lid van het bestuur) 
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Bijlage A: Schrijven COA d.d. ............. i.v.m datum ingebruikname opvangcentrum voor bewoning 

(wordt verzonden bij formele start in gebruik name) 

 

BIJLAGE A.  

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden  

T.a.v.  de Burgemeester, de heer Molkenboer 

Postbus ............ 

<postcode>   

 

 

 

<datum> 
<kenmerk>    

Bijlage A.: Addendum op de bestuursovereenkomst d.d..: .......... 

<contactpersoon>   

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Indachtig het gestelde in artikel 11, derde lid van de bestuursovereenkomst inzake de vestiging 

van het Opvangcentrum te Woerden (Bleek 1) deel ik u mee dat het Opvangcentrum op 

[DATUM.......] voor bewoning in gebruik wordt genomen. 

 

U treft dit schrijven in tweevoud aan. Ik verzoek u om binnen 2 weken een door u getekend 

exemplaar te retourneren aan: Centraal Orgaan opvang asielzoekers,  afdeling Huisvesting t.a.v. 

mevr S. Hu, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk. 

 

...........................  (plaats)    Rijswijk, 

 

...........................  (datum)    ...........................  (datum) 

 

gemeente ................     Centraal Orgaan opvang asielzoekers  

   

..................      […..] 
(burgemeester)      (bestuur) 


