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PvdA
Rien van der Velde
Vluchtelingen Noordoostpolder
21 oktober 2021

Vragen:
1. Wat is nu de stand van zaken in het Azc luttelgeest. Wordt er al gebruik gemaakt van de extra
ruimte (500) die er is. Het verzoek om hier gebruik van te maken heb ik nog niet richting raad gezien.
2. Hebben we zelf als gemeente de suggestie van de extra 500 al richting coa gestuurd. Is hier ook
pro-actief inzet op. Ik verwijs hier naar de politieke vraag van mij in het politieke vragen halfuurtje
vorige maand. Welke van een andere orde was dan de vraag van GL. Zie de n.b.
N.b voor mij is die extra 500 ook het absolute maximum en alleen uit noodzaak te gebruiken. De
huidige vluchtelingen situatie toestroom lijkt zich daar voor te lenen.
Dat voor mij de 500 vooralsnog het absolute maximum is voor NOP, is op basis van argumentatie
zoals verwoord door ondergetekende en mevr Hoekstra van de SP in het vragen half uur.
Antwoord:
In het verleden is de capaciteit van het AZC Luttelgeest tijdelijk uitgebreid van
1.000 naar 1.400 vluchtelingen. Dat is later in samenspraak met COA weer
afgebouwd naar 1.000 vluchtelingen, omdat de verwachte verhoogde instroom
niet kwam. COA heeft zelf tot nu nog geen verzoek gedaan voor uitbreiding
omdat zij het niet wenselijk vinden. Er is nu een goede balans.
Maar nood breekt wet. Op dit moment zijn de instroomlocaties, zoals Ter Apel,
overvol en is het Rijk op zoek naar noodopvanglocaties. Het Rijk verzoekt
Provincies en Gemeenten nadrukkelijk voor opvang te zorgen. Op dit moment is
Provincie Flevoland bij gemeenten aan het inventariseren waar mogelijkheden
zijn. Het college van Noordoostpolder heeft daarop aangegeven dat er in het
AZC Luttelgeest mogelijkheden zijn (tot maximaal 1.400), als COA in staat is
daar snel goede voorzieningen te plaatsen. Voorwaarde is wel dat er een goed
plan komt en dat we een fatsoenlijke en zorgvuldige procedure kunnen volgen,
contact met de buurt en dat het tijdelijk is. Draagvlak voor de omgeving blijft
belangrijk.
Op dit moment is nog niet duidelijk of uitbreiding van de huidige locatie een
optie is.
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