
Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Henri van Ulsen 

Onderwerp: Uitbreiding AZC 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen: 21-8-2014 

 

Inleiding/aanleiding: 
Met de toename van het aantal asielzoekende in Nederland wordt de opvang bij diverse opvangcentra 
uitgebreid. In het AZC wordt het aantal asielzoekers verhoogd van 800 naar 1200.  
 
Vraag: 

 

1. wat zijn de positieve invloeden van deze uitbreiding voor onze gemeente; 

 

Antwoord: 

De uitbreiding betreft vooralsnog een tijdelijke ophoging van opvangplaatsen. 

De extra plaatsen worden ingenomen door asielzoekers die nog in de eerste 

fase van de asielprocedure zitten. Zij zullen feitelijk alleen een paar keer 

overnachten in het AZC Luttelgeest om vervolgens de volgende dag elders bezig 

te zijn met hun toelatingsprocedure. De COA neemt de gehele zorg (w.o. 

voeding, vervoer en medische opvang) van deze groep asielzoekers voor zijn 

rekening. De tijdelijke opvang van deze categorie van asielzoekers levert dan 

ook nagenoeg geen positieve, maar ook geen negatieve effecten op. 

 

Zou het gaan om een (semi) permanente uitbreiding van het aantal “reguliere” 

asielzoekers dat in AZC Luttelgeest wordt opgevangen, dan zijn er wel positieve 

effecten te verwachten voor de lokale middenstand. De bewoners zullen immers 

een groot deel van hun leef- en kleedgeld besteden bij winkels en leveranciers 

in onze gemeente. Daarnaast zijn er positieve effecten op de werkgelegenheid. 

De ervaringsregel die hierbij van toepassing is, stelt een toename van 

werkgelegenheid van gemiddeld 6 fte (direct en indirect) per 100 opgevangen 

asielzoekers. Het gaat dan om administratieve functies maar ook om 

bijvoorbeeld banen in schoonmaak, winkelbediening, lokale toeleveranciers 

zoals bakkerij e.d. 

 

2. zijn er negatieve invloeden op de uitbreiding en op welke wijze wordt hierop 

ingespeeld voor onze gemeente; 

 

Antwoord: 

Er zijn in principe geen negatieve gevolgen/invloeden te verwachten van de 

tijdelijke uitbreiding van de opvang van het aantal asielzoekers. Ook geeft de 

reactie van het dorpsbelang Luttelgeest daar zeker geen aanleiding toe. Van die 

zijde wordt aangegeven dat er geen commotie vanuit het dorp valt te 

verwachten omdat alles altijd in goed overleg gaat met alle partijen. Eens per 

zes/acht weken zitten COA, dorpsbelang, politie en gemeente met elkaar om 

tafel om allerlei voorkomende zaken en eventuele calamiteiten met elkaar te 

delen. 

 

Wanneer het zou gaan om “reguliere” asielzoekers dan is de samenstelling van 

de extra op te vangen groepen asielzoekers een belangrijke factor. Zo is het wel 

voorstelbaar dat wanneer het in meerderheid van de gevallen om gezinnen met 

schoolgaande kinderen gaat, dat het onderwijs alsdan met enige druk kan 

worden geconfronteerd. Ook in de lokale gezondheidssector (o.a.huisartsen) 

kan enige druk ontstaan. Het zou dan echter slechts om incidentele zaken gaan 



omdat COA zijn eigen medische voorzieningen treft voor de op te vangen 

asielzoekers. 

3. wat zijn de financiële gevolgen van deze uitbreiding voor onze gemeente: 

 

Antwoord: 

Er zijn in principe geen grote financiële gevolgen te verwachten in verband met 

de tijdelijke ophoging van opvangplaatsen. Het is te zien als een kleine 

uitbreiding van inwoners met bijkomende inkomens- en uitgavenstromen. Zo 

ontvangt de gemeente voor deze tijdelijke uitbreiding een bescheiden financiële 

bijdrage maar daar staan dan weer ambtelijke kosten tegenover voor 

bijvoorbeeld vergunningverlening en dergelijke. Bij een (semi) permanente 

uitbreiding met opvangplaatsen voor “reguliere” asielzoekers kan een positief 

financieel resultaat het gevolg zijn omdat bepaalde kosten eenmalig zijn terwijl 

voor de opvang een jaarlijkse vergoeding wordt ontvangen. 

 

4. heeft deze uitbreiding gevolgen voor de politiesterkte NOP. 

 

Antwoord: 

Er valt geen noemenswaardige toename van politiewerk te verwachten. Wel is 

voorstelbaar dat het overleg van vestigingsmanager van COA met politie, c.q. de 

wijkagent in frequentie toe kan nemen. Of dit gevolgen heeft voor de 

politiesterkte is een zaak van de politie zelf. “Klein overlast” wordt doorgaans 

door de vestigingsmanager zelf opgelost. Uiteraard blijft de gemeente alert op 

de politiesterkte in Noordoostpolder. 
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