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Beantwoording gestelde vragen in commissie Bestuur op 19 november 2015 

 

 

 

1. Inleiding. 

In de commissie Bestuur zijn bij de behandeling van de notitie “Regionale aanpak 

vluchtelingenproblematiek” en de daarbij horende collegebesluiten op 19 november vragen 

gesteld door diverse sprekers. Aangezien er onvoldoende tijd beschikbaar was voor 

mondelinge behandeling geeft de burgemeester met dit document schriftelijk antwoord op 

de vragen. Deze beantwoording kan worden betrokken bij de tweede behandeling in de 

commissie Bestuur van 3 december. De vragen en antwoorden zijn thematisch 

gegroepeerd. 

 

2. Beantwoording van de vragen 

De vragen zijn grofweg in drie groepen in te delen. Een groot deel van de vragen had 

betrekking op de notitie en daarnaast vele vragen richtten zich op de specifieke situatie 

met betrekking tot de locatie Boerhavekliniek. Tenslotte stelden de leden een aantal 

vragen over het direct aanpalende onderwerp opvang statushouders. 

 

Vragen over de notitie en de besluiten: 

 

Regionale afspraken 

Het doel van het regionale overleg was om een gezamenlijk bod aan het COA te kunnen 

doen. Elke gemeente heeft locaties in de eigen gemeente onderzocht op geschiktheid. De 

omvang van de locatie is toen nog niet als criterium meegenomen; er is vooral gekeken 

naar de directe beschikbaarheid en eigendomssituatie. Deze inventarisatie heeft 12 

locaties opgeleverd. Het COA hanteert een ondergrens van 300 personen, zodat van 

bovengenoemde lijst 3 locaties met in totaal 950-1250 potentiele opvangplaatsen 

overbleven. 

De overige locaties zijn niet geschikt voor noodopvang (want te klein), maar wel geschikt 

voor de opvang van statushouders.  

 

Locatiekeuze en criteria 

In Haarlem zijn locaties onderzocht die per direct of snel beschikbaar zijn en voor 

minimaal één jaar gebruikt kunnen worden voor de opvang. De locatie Boerhaavekliniek 

bleek uiteindelijk bijzonder geschikt omdat het pand per direct beschikbaar is, reeds 

geschikt voor bewoning en de eigenaar mee wilde werken aan het realiseren van de 

opvang.  

 

Schaalgrootte van opvang 

Om de opvang van vluchtelingen te kunnen faciliteren, stelt het COA eisen aan de 

minimum omvang. De ondergrens ligt op 300 plaatsen. In het regionale overleg is met het 

COA gesproken over kleinschalige opvang. Het COA heeft toen aangegeven dat dit voor hen 

geen optie is; zaken als vervoer van vluchtelingen naar een AZC of beheer van de locatie 

zijn dan lastiger te regelen en veel duurder.   

De integratie van vluchtelingen speelt bij noodopvang een ondergeschikte rol. 

Vluchtelingen verblijven in principe maar korte tijd totdat zij in een AZC het verdere 

verloop van de asielprocedure kunnen afwachten. Daarnaast zijn vele factoren van invloed 

op de integratie; vooral leeftijd en opleiding spelen een belangrijke rol.  



2 
 

De minimale omvang van noodopvang die het COA hanteert (300 personen) wordt door veel 

gemeenten als knellend ervaren. De VNG pleit voor het loslaten van deze ondergrens en 

pleit ervoor dat de omvang van de opvang aan de lokale situatie aangepast kan worden.  

 

Taakstelling en financiering van opvang vluchtelingen 

Het aantal vluchtelingen dat in een gemeente opgevangen wordt, wordt vooral bepaald 

door de beschikbaarheid van voor noodopvang geschikte locaties. Noodopvang is voor 

rekening en risico van het COA. 

 

Afspraken over termijnen, aantallen  

Locaties voor noodopvang moeten minimaal drie maanden beschikbaar zijn. De eigenaar 

van de locatie Boerhaavekliniek heeft het pand voor een jaar beschikbaar gesteld. Dit 

houdt verband met de gewenste herontwikkeling van de locatie.  

 

Organisatie en bekostiging veiligheidsmaatregelen 

Het COA zorgt voor de veiligheid op de locatie zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor 

eventuele veiligheidsmaatregelen en de financiering daarvan in de omgeving.  

 

Onderwijs  

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet. Hierin 

hebben zij wettelijke taken uit te voeren. De leerplichtwet geldt voor alle kinderen die in 

Nederland zijn. De bedoeling is om vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk te laten 

instromen in het onderwijs. Het inrichten van onderwijsvoorzieningen vormt bij de huidige 

grote instroom een probleem. Deze problemen hebben zowel betrekking op de uitvoering 

als de financiering van de uitvoering op basis van de Leerplichtwet. Onderwijs maakt deel 

uit van de gesprekken die de VNG voert in het kader van het bestuursakkoord.  

 

Verblijfduur 

Het COA bepaalt waar vluchtelingen ondergebracht worden en hoelang ze daar blijven. 

 

Vragen over de locatie Boerhavekliniek: 

 

Informatie aan bewoners 

De bewoners zijn door middel van een brief geïnformeerd. In de beantwoording van 

technische vragen over dit onderwerp in week 47 is aangegeven waar deze brieven bezorgd 

zijn. 

 

Inspraak en meningspeiling omwonenden. 

De gemeente Haarlem beschikt over een inspraak- en participatieverordening. Deze is ook 

hierop van toepassing. In het geval een grote groep direct omwonenden aangeeft grote 

moeite met de opvang te hebben, worden vervolgstappen in overleg met de Raad gezet.  

Het huisvesten van een grote groep vluchtelingen vraagt om een goede begeleiding. Bij de 

opvang in de Koepel hebben we gezien dat de eerste tijd meer aandacht nodig is. Een 

gesprekssituatie vergelijkbaar met die rond de Koepel, waarbij bewoners en de bij de 

opvang betrokken instanties open spreken over goede/slechte kanten van de opvang en 

verbeterpunten is ook bij de locatie Boerhaave gedacht. Mogelijke hinder die de buurt 

ondervindt door de noodopvang wordt dan in dit overleg besproken en opgelost.  

 

Samenloop met locatie Zusterflat 
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Voor de huisvesting van statushouders is de locatie van de Zusterflat in onderzoek. Na 

sloop van de bebouwing zouden hier tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden waarin 

statushouders en andere woningzoekenden geplaatst kunnen worden. Uitgegaan wordt van 

gelijke aantallen van beide groepen. Aangezien deze ontwikkeling de nodige tijd kost, 

verwachten wij dat de overlap van het gebruik van beide locaties beperkt is.  

 

Planschade 

Het gebruik van de Boerhaavekliniek voor de opvang van vluchtelingen is tijdelijk. Om deze 

reden is het niet mogelijk planschade te vragen. 

 

Samenstelling groep 

De gemeente heeft nog geen informatie ontvangen met betrekking tot de samenstelling 

van de groep.  

 

Welke sociale programma’s worden opgezet 

Dit aanbod is vergelijkbaar met locatie de Koepel. 

 

Kent het COA de locatie? 

Medewerkers van het COA hebben de locatie bezocht en achten het pand geschikt voor de 

opvang van 300-600 personen. Over de gewenste aanpassingen aan het pand is het COA in 

gesprek met de eigenaar.  

 

Vragen over de huisvesting van statushouders 

 

Huisvesting van statushouders en andere woningzoekenden 

Haarlem kent een jaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Deels 

wordt deze taakstelling ingevuld door toewijzing van sociale huurwoningen uit 

corporatiebezit. Maximaal circa 20 % van de vrijkomende woningen wordt voor 

statushouders gereserveerd. 

Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan de verdeling van statushouders over de stad. 

Het is echter wel zo dat statushouders gehuisvest worden in sociale huurwoningen. In 

wijken met meer sociale huur worden daardoor ook meer statushouders gehuisvest. 

 

Taakstelling en financiering huisvesting statushouders 

De taakstelling voor statushouders wordt door het Rijk bepaald aan de hand van het aantal 

inwoners van de gemeente en het aantal te huisvesten statushouders. 

De tegemoetkoming in de kosten die de gemeente ontvangt voor de opvang van zowel 

vluchtelingen als statushouders is niet altijd kostendekkend. Bij kleine aantallen is dit 

vervelend maar niet problematisch. Nu de aantallen sterk gestegen zijn, is de noodzaak tot 

nieuwe afspraken met het Rijk op dit onderwerp toegenomen. De VNG onderhandelt 

namens de gemeenten met het kabinet met het doel rond het onderwerp vluchtelingen en 

statushouders een bestuursakkoord te sluiten. 

 

3. Afrondend  

We nemen aan met bovenstaande informatie de in de commissie gestelde vragen 

beantwoord te hebben. 

 

 

 


