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Vragen: 

De Onvoorziene grote instroom van asielzoekers vraagt om extra huisvesting. Het AZC in 

Luttelgeest zit stampvol en het COA is al al aan het rondvragen bij instanties in De 

Noordoostpolder om meer asielzoekers te huisvesten (denk aan De Golfslag en de flats 

van Mercatus ( De Meerpaal, Het anker e.d.).  

 

Is dit bekend bij de gemeente Noordoostpolder? En is er een scenario aanwezig voor als 

deze vraag bij de gemeente binnenkomt?  

 

En wat betekent dit voor de inzet van de samenleving? Ik denk dan aan vrijwillers en 

extra kosten, integratieproblematiek, escalaties tussen diverse (geloofs)groeperingen 

e.d.Kunt u aub aangeven of dit voor De Noordoostpolder al in beeld is? 

 

Antwoord: 

Het is ons bekend dat het COA grote behoefte heeft aan uitbreiding van opvangcapaciteit 

voor asielzoekers. Het is ons ook bekend dat het COA zich heeft georiënteerd op 

eventuele mogelijkheden daarvoor in onze gemeente. Van de kant van het COA is ons 

geen concreet verzoek of vraag voorgelegd om medewerking voor realisatie van extra 

opvangplaatsen voor asielzoekers buiten het terrein van het AZC Luttelgeest. Zoals u 

weet, hebben wij wel onze medewerking verleend voor de realisatie van 400 tijdelijke 

extra opvangplaatsen op het terrein van het AZC. 

 

Wij hebben als gemeente geen scenario voorhanden in het geval het COA ons om 

medewerking zou verzoeken voor opvang van asielzoekers buiten het AZC Luttelgeest. In 

recente gesprekken met COA, noch in die in het verleden is een dergelijke optie door hen 

bij ons aan de orde gesteld. Het ontwikkelen van een scenario voor het geval dat een 

dergelijk verzoek toch bij ons zou worden gedaan, vinden wij dan ook niet opportuun. In 

die context komt het ons evenmin als zinvol over om een impact-analyse te doen met 

betrekking de gevolgen voor de lokale sociale infrastructuur en samenlevingsopbouw. U 

kunt er niettemin van op aan, dat wij bij een eventueel verzoek voor medewerking aan 

opvang van asielzoekers buiten het terrein van AZC Luttelgeest, naar bevind van zaken 

en met de grootste zorgvuldigheid, ook met betrekking tot de maatschappelijke effecten 

ervan, zullen handelen. 
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