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BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers van 19 mei 1994 (Stb. 1994, nr. 422), gevestigd en kalAtoorlnoudende te
Rijswijk aan de Sir Winston Claurchilllaan 366a (Postbus 2280 ME Rijswijk), ten deze reclAtsgeldig
ve|egellyvoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur i.o. algemeen dil-ectetlr, mevrouw N.Y.
Albayl'ak-Tenlttr, hierna te noemen: het COA;
en
de gemeente Vlagtwedde ingevolge artikel 1 71 van de Gelmeentewet rechtsgeldig vel4egenwool-digd door
de burgemeester mevrouw L.A.M. Kompier, hierna te noemen: de gemeente;
in aanmerking nemende dat:
*
*
*
*
*
*
*
@
@
verklaren te zijn overeengekonnen..
de gemeente Vlagtwedde heeft besloten medesverking te verlenen aan hel verzoek van het COA
voor verlenging van gebruik van het huidige Opvangcentrtllm,'
dit OpvangcentrulA) zal dienen ten behoeve van de centrale opvang voor vreellldelingen',
de gemeente bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen',
het COA en de gemeente een optimaal t'unctionereln van het Opvangcentrum in de plaatselijke
gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en instellingen willen bewerkstelligen door
het maken van afspraken en het treffen van de nodige voorziellingen;
het Faciliteitenbesluit opvangcentra d.d. 29 juli 1994 (Stb. 636) en de aanvullingel: van 8 juni
1998 (Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige
vvijzigingen en aanvullingen',
voor de verlenging van gebruik van het Opvalngcentrum een masterplan is opgesteld;
dit masterplan integraal deel uit maakt van de bestuursovel'eenkomst;
voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst op voorhand een aantal praktische zaken zijn
opgenomen in een addendum (opgenomen onder bijlage B);
dit addendum integraal deel uit maakt van deze bestutlrsovereenkolnst',
Hoofdstuk l
Artikel 1
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Vreemdeling: een ieder die de Nedel'landse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een
wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld en die in het Opvangcentrtlm van het
COA wordt opgevangen,.
b. Capaciteitsplaatsen: opvangplaatsen in een Opvangcentrtlmv.
c. Opvangcelntrum: een accolnmodatie waarin door of onder verantwool'delijkheid van het COA
opvang wordt geboden aan vl-eemdelingen.
Algemene bepaling
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Hoofdstuk 11
Artikel 2
1 . De gemeente stemt in met de aansvezigheid van het Opvangcelltrunn aan de Ter Apele|enen 5 te
Ter Apel.
2. Het Opvangcentlrum |1 onder verantwool.delijkheid van het COA gebruikt worden ten behoeve
van de centrale opvang van vreemdelingen.
Het Opvangcentrum
Al-tikel 3
1 . Het COA draagt zorg voor de plaatsing, opvang en begeleiding van de vreemdelingen in het
Opvangcentruln.
2. Het COA draagt zorg voor een adequate aanpassing, inrichting en instalndhouding van het
Opvangcentrtlm in overeelAstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen en
gelmeelltelijke verordenillgen. I'Iet COA zal in het bezit zijn van de benodigde vergunningen.
Het COA schept de vool-vvaardelâ en omstandighedell welke nodig zijn om diensten en instellingen
in het Opvangcentlunn hun taken te laten uitvoeren.
Artikel 4.
1 . In het Opvalngcentrunn zullen maximaal 2.000 capaciteitsplaatsel: zijn ingericht.
Hoofdstuk 111
Artikel 5
l . Het COA zal iedere in het Opvallgcentrum v'erblijvende N'reemdeling de verstl-ekkingen toekennen
als bedoeld in al-tikel 12 van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekel's.
2. Het COA draagt zorg voor de bekostiging van de vel'strekkilagen en de vergoeding van de
organisatie en uitvoering van de werk|allnlneden die samenhangen met de verstrekkingen,
bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
De organisatie in het Opvangcentrum
Al-tikel 6
1 . De verantqvoordelijkheid voor het onderkenneln en bestrijden van besmettelijke ziekten in het
Opvangcentrum en de overige preventieve gezondheidszor|aken ten behoeve van de bewoners,
heeû het COA contractueel belegd bij GGD-Nedel-lalnd. Dit laat de verantwoordelijkheid van de
gemeente krachtens de Wet Publieke gezondheid te dien aanzien onverlet.
2. De verantu,ool'delijkheid van het eerste- en tweedelijns zorgaanbod heeft het COA contractueel
belegd bij de zorgverzekel-aar die de Regeling Zorg Asielzoekel's (RZA) uitvoel-t.
Artikel 7
1 . Het COA stelt, na overleg hierover te hebben gepleegd met de gemeente, een bedrijfsnoodplan
vast dat voor het Opvangcentruln zal gelden en waarmee wordt beoogd in voorkomende gevallen
de htllpqzerleningsorganisaties adequaat te kunnen doen handelen. Het plan zal door het COA in de
daartoe bestemde gevallen worden gehalnteerd.
Hoofdstuk IV
Artikel 8
1 . Het COA draagt, na overleg met de gemeente, zorg voor de informatie aan de inwoners van de
gemeente over de vestiging van het Opvangcentrum en over de te volgen pl'ocedures.
Voorlichting, informatie en overleg
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2. Het COA vergoedt aan de gemeente een eenmalige tlitkering als bijdrage in de kosten van de door
de gemeente te verzorgen taken in het kader van voorliclAtilng met betrekking tot de vestiging van
het Opvangcentrum en de stlbsidiering van vrijsvilligersgroepeln die Nvel'kzaamlneden verrichten in
of ten behoeve van het Opvangcentrtlm.
Al-tikel 9
1. Het COA en het college van B & W en/of de door het college van B & W aangewezen
poëefeuillehouder zullen in overleg nadere werkafspraken maken omtrent:
de organisatie van het Opvangcentl'um en over de eventuele wijzigingen daarin;
de diensten in het Opvangcentrum en inrichting van de accommodatie.
2. Het COA en de gemeente vel'strekken aan elkaar onverwijld de infonnatie die van belang is voor
de uitvoering van de taken van een ieder die verband houden met de aanwezigheid van een
Opvangcentrum in de gemeente.
Al-tikel l 0
l . Het COA stelt een ovel'legcolnmissie in die tot doel heeft een goede relatie tussen de omwonenden
en het Opvangcentrum te bevvel'kstelligen.
2. In deze commissie hebben in ieder geval zitting vel4egenwool-digers van de gemeente, van de
politie, van de door het COA aan te wijzen diensten die in het Opvangcentrum werkzaam zijn en
van de plaatselijke bevolking, alsmede het lokale CoA-management.
3. De ovel'legconxmissie zal in het Opvalagcentl'ulll bijeenkolmen. De vergadel'kosten zijn voor
rekening van het COA. Het COA is belast met het vool-zitterschap van deze commissie.
Hoofdstuk V
Al-tikel 1 1
1 . De ovel'eenkolnst wordt aangegaan voor 30 (deëigljaar ingaande op l 8 mei 201 0.
2. De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid en artikel 4,
eerste lid van het Faciliteitenbesluit vangt aan op de datum dat het Opvangcentrum voor bewoning
in gebruik wordt genomen. De datum van ingebruikname wordt vastgelegd in een addendum bij
deze ovel-eelxkolnst, zoals weergegeven in bijlage A.
3. Zowel de gemeente Vlagtwedde als het COA kan per |ngetekende brief besluiten tot ttlssentijdse
opzegging van de overeenkolmst. In beide gevallen geldt een opze|ermijn van l (een) jaar.
4, De eerste lnogelijkheid voor opzegging betreft een opzegging per 1 april 2030,
Duur van de overeenkomst
Hoofdstuk VI
Artikel 1 2
l . De gemeente neemt llaaatl-egelen die beBerkstelligen dat wordt voorzien in ondelavijs aan de
leelmlichtige kinderen die in het Opvangcentruln verblijven.
De maatregelen zijn in beginsel gebaseerd op de wijzigingen van het Faciliteitenbesluit
(Staatsblad nr. 347, d.d. 8 juni l 998)., de Regeling OnderwijshuisNzestingsbudgetten Asielzoekers
(OHBA) als gepubliceerd in de Staatscotlrant nummer 1 8 l d.d. 23 september 1 998, alsmede de
reguliere onderxvijswet- en regelgeving.
Ten behoeve van de uitvoering van dit artikel verstrekt het COA de gemeente schriûelijke
informatie met betrekking tot de van toepassing zijnde l'egelgevil|g.
Ondenvijs
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Hoofdstuk VI1
Artikel 13
1 . Voor de taakverzwal'ing die de aanwezigheid van het Opvangcentl-um met zich meebrengt voor de
politie dient de regionaal korpsbeheerdel- afzolxdel'lijk met de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkijksrelaties tot overeenstemming te komen. De extra overeengekomen middelen worden
toegevoegd aan het regionale politiebudget van de betreffende regio voor de duur van de aanwezig-
heid van het Opvangcentrum.
2. In verband met de aanwezigheid van het Opvangcentrtlm in de gemeente zxal de kopsbeheerder voor
de duur van de aanwezigheid van het Opvangcentrum zorgdragen voor een adequate
personeelsbezeûing voor de handhaving van de openbare orde in en buiten het Opvangcentrum.
Overige bepalingen
Artikel 14
l . Het COA bevordert, dat de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de wel-kzaanaheden die
onder zijn zorg vallen, zoveel mogelijk vanuit de gemeente en de regio worden aangetro|en voor
zover niet reeds in dienst van het COA. Werving van personeel zal primair geschieden in het
kader van het project (ûons Werk'' en secundair in overleg met het UWV WE|bedrijf.
Artikel l 5
1 . Waar nodig maken partijen nadere afspraken om een goede uitvoering van deze
bestuursovereenkomst te vel'zekereh. Deze nadere afspraken dienen in de vorm van een addendum
als bijlage bijgevoegd te worden aan de bestutlrsovel'eenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen
van deze bestuursovel-eenkomst dienen door beide partijen schl-iftelijk te worden bekrachtigd en
maken integraal onderdeel uit van deze besttlursovereenkomst.
Artikel 16
1 . In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en
het COA.
2. Indien dit overleg voor partijen geen adequate oplossing biedt, zullen pal-tijen, voorafgaande aan
het aanhangig maken van een gel-echtelijke procedure, trachten middels mediation het geschil op
te lossen. Deze mediation zal worden geleid door een gece|ifceerde NMl-mediator.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondel4ekend.
Sellingen, 18 mei 2010
Sellingen, 18 mei 2010
gemeente Vlagtwedde
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