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Situatie tot nu toe
Nederland staat voor een grote opgave wat betreft vluchtelingen. De asielzoekerscentra zitten vol 
omdat de instroom is toegenomen en de uitstroom (huisvesten van statushouders) als gevolg van de 
woningnood in Nederland stokt. Het onderwerp staat hoog op de agenda en er wordt veel aandacht 
aan besteed in de media

Het rijk probeert de asielproblematiek aan te pakken door noodopvang wisselend over 
veiligheidsregios te organiseren en gemeenten te stimuleren om statushouders versneld op te 
vangen. Echter een duurzame oplossing is op korte termijn niet te verwachten Wel is duidelijk dat het 
Rijk op korte termijn een oplossing wil voor de situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel

Om de problemen het hoofd te kunnen bieden is er wetgeving in de maak die het rijk in staat stelt om 
aanwijzingen te doen en daarmee gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen

Inmiddels is bekend dat Noordoostpolder in beeld is voor de vestiging van een Centrale Opvang 
Locatie ter ontlasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In twee bijeenkomsten zijn de 
fractievoorzitters vertrouwelijk bijgesproken door de CdK en ook het nieuwe en oude college zijn 
geïnformeerd dat Noordoostpolder in beeld is voor een Col (centrale opvang locatie). .

Het COA heeft ondertussen een concept presentatie gedeeld, waarin de plannen nader worden 
toegelicht. Deze presentatie is gedeeld met het college, maar heeft de raad nog met bereikt. Deze 
presentatie laat zien dat er in de nabije toekomst inderdaad plannen zijn voor een COL.Nieuw in de 
presentatie is dat voor langere termijn plannen gemaakt worden voor een zogenaamde 
Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL), een plek waarbij het totale asiel- en eventuele 
vertrekproces door asielzoekers wordt doorlopen . Omdat de presentatie niet strookte met wat met de 
staatssecretaris besproken is, zijn namens de burgemeester en na bespreking in het college een 
twintigtal vragen gesteld.. Wij zijn in afwachting van de beantwoording, toegezegd is dat deze in de 
week van 10 juni naar ons toe zal komen Ook weten we uit ambtelijke contacten dat het Ministerie 
van Justititie & Veiligheid en de provincie voorbereidingen treffen om de plannen aan raad en 
bevolking te komen toelichten.

Driehoek
Om adequaat te kunnen reageren op een mogelijke escalatie wanneer informatie en plannen gaan 
lekken zijn inmiddels ambtelijk en bestuurlijk de instanties uit de driehoek geïnformeerd

Andere instanties
Momenteel wordt in kaart gebracht welke instanties allemaal met deze plannen te maken kunnen 
krijgen. Dan kunt u denken aan het dorp Kuinre, Staatsbosbeheer of bijvoorbeeld dorpsbelang 
Luttelgeest en Bant, maar ook de ondernemers, vervoersbedrijven en scholen
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Advies
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen wordt ingeschat dat de kans reëel is dat het rijk op korte 
termijn haar plannen met betrekking tot het COL zal doorzetten. Wij adviseren daarom om:

De raad actief te informeren over de laatste stand van zaken, inclusief de door het COA 
verstrekte informatie over de plannen (concept presentatie) en vragen die aan het COA zijn 
gesteld
Samen met de raad een standpunt in te nemen ten aanzien van de plannen van het rijk en 
deze kenbaar te maken aan de staatssecretaris;
Een eigenstandige communicatiestrategie voor te bereiden voor het geval de plannen 
(vroegtijdig) naar buiten worden gebracht (bedoeld danwel onbedoeld).

NB op de valreep wordt nog nota gemaakt van op het advies van het ACVZ en de raad voor het 
openbaar bestuur aan het kabinet waar wordt gewezen op het feit dat het kabinet zelf veroorzaker is 
van de crisis en kan worden opgelost door een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten, 
stabiele financiering en het aanhouden van een buffer. Alleen op die manier kan ook de 
maatschappelijke weerstand afnemen

Bijlages
1. Concept presentatie
2. Vragen college nav presentatie
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