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1 Opening  Aanwezig zijn: burgemeesters Meijer,  Heeremans en 

Schneiders, wethouders Beentjes, Erol, Ates, Verkaik, van 

Haeften en Kruijswijk. Ambtelijk aanwezig: Pranger, van 

Loenen, van Heugten en van Noort.  

   Uitgeest heeft zich afgemeld. 

 

De IJmondgemeenten koppelen terug wat de inventarisatie 

naar vluchtelingenopvang heeft opgeleverd binnen hun 

gemeenten. Heemskerk meldt dat de voormalige AZC-

locatie gedeeltelijk in gebruik is als baggerdepot en dat de 

milieuzonering is aangescherpt (ivm de aanwezigheid van 

een nabij gasstation). Daardoor is deze locatie op korte 

termijn niet volledig beschikbaar. De inventarisatie in 

Beverwijk heeft nog geen locaties opgeleverd voor 

noodopvang. Wel wordt, waarschijnlijk op 12 november, 

een motie ingediend om bestuurlijk draagvlak voor de 

leverplicht te vormen. Velsen biedt enkele locaties aan voor 

crisisnoodopvang en heeft ook locaties op het oog voor de  

opvang van statushouders. Geconstateerd wordt dat de 

gemeenten in de regio ZK voorop lopen met een 

gemeenschappelijk aanbod voor noodopvang binnen de 

VRK-regio. De gemeenten uit de IJmond gaan op korte 

termijn na welke inspanning er geleverd kan worden om aan 

te kunnen sluiten op het regionale aanbod en onderdeel te 

zijn van de maatschappelijke afspraken in VRK-verband. 

 

Voor het huisvesten van statushouders zijn er meer 

aanknopingspunten om samen te werken met alle 

gemeenten in de VRK. Een aantal gemeenten heeft concrete 

panden voor zogeheten ‘wachtkamers’ op het oog. Daarbij 

is het van belang om goede afspraken te maken over ‘het 

terugnemen’ van statushouders door de gemeente waar zij 

door het Rijk aan toegewezen zijn en een eventuele 

financiële verrekening tussen gemeenten. 

 

Het verslag van 16 oktober jl. wordt vastgesteld met het 

verwijderen van de zin onder punt 5: ‘De gemeenteraad van 

Heemskerk … geschikt te achten.’ 

 

2 Notitie Regionale samenwerking Er wordt nav een artikel in het HD opgemerkt dat 

Haarlemmermeer onderdeel is van de VRK maar gemeente 

Lisse eenmalig collegiaal heeft ondersteund. 

 

De notitie Regionale samenwerking wordt op de besproken 

actualiteit aangepast. De paragraaf over het huisvesten van 

statushouders wordt aangescherpt, zodat het onderscheid 

tussen buffercapaciteit  voor vluchtelingen (in 

samenwerking met het COA) en wachtkamers  voor 

statushouders (gemeentelijke verantwoordelijkheid) 

duidelijker wordt. De aanwezigen willen in het stuk 

opnemen dat crisisnoodopvang in de gemeenten zoals dat 
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nu plaatsvindt niet langer wenselijk is (vanuit 

humaniteitsoogpunt en benodigde gemeentelijke inzet).  

De lijst met locaties die per gemeente onderzocht zijn, 

wordt niet bijgesloten. In het stuk wordt opgenomen welke 

inspanning er regionaal is verricht naar noodopvanglocaties, 

zonder concrete locaties te benoemen.  

 

Over het huisvesten van vluchtelingen in noodopvang en 

het huisvesten van statushouders wordt opgemerkt dat de 

gemeenten in het aanbod naar het COA locatiegebonden 

wensen ten aanzien van de populatie vluchtelingen 

(afspiegeling samenleving) moeten kunnen doorgeven. Ook 

wil bijvoorbeeld Haarlemmermeer de ruimte hebben om 

relatief veel gezinnen te huisvesten wanneer op andere 

locaties, zoals in De Koepel relatief veel alleenstaande 

mannen worden gehuisvest. 

 

Met deze aanpassingen is de notitie geschikt om in de 

gemeenteraden van de VRK-gemeenten te bespreken. 

De notitie wordt met een beperkte reactietermijn ter 

akkoord rondgestuurd.   

    

3 Coördinatie crisisnoodopvang De coördinatie is actueel en loopt, maar de 

crisisnoodopvang op deze wijze is ongewenst. De 

burgemeester van Zandvoort vraagt de collega’s van de 

andere gemeenten om medewerking bij het rondkrijgen van 

het rooster voor dagelijkse aansturing van de locaties (inzet 

hoofden Publieke Zorg).  

 

4 

 

 

Factsheet COA  Deze wordt ter kennisgeving aangenomen. 

5 Notitie aanbod aan COA Het contact met het COA verloopt moeizaam. Er is nog 

geen reactie ontvangen op de lijst met locaties. Ook is er 

nog geen contact over locaties in de VRK die het COA zelf 

op het oog heeft. 

    

6 Communicatie De gemeente Haarlemmermeer koppelt terug dat de 

voorlichtingsavond met 800 bewoners nav. de 

crisisnoodopvang in Vijfhuizen goed is verlopen. Deze 

locatie wordt omgezet naar noodopvang. Er zal een 

raadsbesluit volgen over de wijze van participatie, de 

samenstelling van de groep bewoners en het aantal 

vluchtelingen dat opgevangen wordt. Opgemerkt wordt dat 

de presentatie van het COA tijdens informatieavonden niet 

toegespitst is op lokale situaties. Gemeentelijke sturing en 

empathie is van belang. 

 

Het volgende proces wordt afgesproken: 

De aangepaste Notitie Regionale samenwerking wordt 

regionaal ter besluitvorming aangeboden. Haarlem koerst 

aan op bespreking in het college van 17 november. De 

notitie zal communicatieve gevolgen hebben voor Haarlem 
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en Haarlemmermeer. Beide gemeenten bereiden de 

bewonerscommunicatie voor. In de brieven wordt een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de opvang van 

vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. 

    

8 Volgende afspraak De volgende afspraak (met broodjes) is op donderdag 3 

december om 12.00 uur in het gemeentehuis van 

Heemstede.  

   

    

 


