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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen
Aanmeldcentrum Bant geen  , 

Geachte heer Schoenmaker,

Afgelopen maandag 10 oktober heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het verzoek voor een 
aanmeldcentrum in Bant en het vervolgproces voor het zoeken naar een oplossing betreft de
opvangcrisis voor asielzoekers.

De raad erkent de problematiek en heeft aangegeven bereid te zijn hieraan bij te willen dragen.

Echter is in de gemeenteraad en de omgeving van het huidig AZC in Luttelgeest geen draagvlak voor
een aanmeldcentrum. Dit heeft de raad ertoe doen besluiten om u te vragen het oorspronkelijke
verzoek van 6 juli 2022 af te wijzen. Daarnaast heeft gemeente verzocht aan het COA om de
aangekochte kavel in Bant/Luttelgeest te verkopen. Met het afwijzen van het oorspronkelijke verzoek
en de verkoop van de kavel kan de omgeving gerustgesteld worden en het vertrouwen erin hebben
dat op termijn geen activiteit vanuit het COA zal plaatsvinden op deze kavel. Graag gaan we hierover
met u in gesprek om hier uitvoering aan te geven.

In onze brief van 1 september 2022 hebben wij het verzoek gedaan tot de evaluatie van de bestaande
bestuursovereenkomst voor het AZC in Luttelgeest en AMV-ers (alleenstaande minderjarige
vreemdelingen). Aangezien er geen aanmeldcentrum in Bant/Luttelgeest komt is enkel de evaluatie
van de AMV-ers nodig.

De gemeenteraad heeft besloten op korte termijn op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor
de functie na-reizigers. De komende periode zal de gemeente Noordoostpolder een nieuw proces
hiervoor opstarten. De gemeente zal in de lead zijn voor de verkenning, participatie en het aandragen
van een voorkeurslocatie. We verwachten hierbij een ondersteunende rol van het COA. Op welke
wijze kunnen uw medewerkers ingezet worden in dit proces?

Tot slot vernemen wij dat meerdere ondernemers uit de Noordoostpolder u benaderen voor
initiatieven op hun grondgebied of in hun onderneming. Wij zouden u dringend willen verzoeken hier
niet op in te gaan.
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Alle initiatieven binnen de Noordoostpolder zouden het proces nadelig kunnen beïnvloeden gezien de
gevoeligheid van dit dossier. Wij vragen u de gemeente hier de volledige regie in te laten nemen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders,

meeter.
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