
Regionale afstemming noodopvang d.d 24-9-2015 

 
 

Punt Omschrijving Besluit 

     

1 Aanwezig  De burgemeesters Schneiders, Heeremans en Meijer,  de 

wethouders Horn, Botter en Ates, mw Boele (Haarlem/verslag) 

    

2 Afbakening overleg Het COA onderscheidt diverse typen opvang.  

De coördinatie van crisisopvang van vluchtelingen wordt bij de 

VRK gelegd. 

Dit overleg richt zich op de noodopvang voor vluchtelingen. 

Dit zijn locaties waar mensen een paar maanden opgevangen 

worden.  

Aandacht voor tijdelijke opvang (1-2 jaar) en de ontwikkeling 

van een AZC wordt onderkend, maar op de korte termijn is 

noodopvang een groter, acuut probleem. 

 

    

3 Doel van het overleg  De regio maakt een long list van mogelijke locaties om die 

voor te leggen aan het COA en gezamenlijk te komen tot een 

short list. De regio bestaat in dit geval uit Zuid-Kennemerland 

en Haarlemmermeer; IJmond valt hierbuiten. 

    

4 Proces  De bij dit overleg aanwezige gemeenten inventariseren 

geschikte locaties. Het overzicht wordt woensdag 30 september 

naar Anneke Boele (a.boele@haarlem.nl) gemaild om 

samengevoegd te worden. Haarlemmerliede wordt uitgenodigd 

ook een bijdrage te leveren en bij de groep aan te sluiten.  

De long list wordt eerst in de groep besproken, daarna met het 

COA.  

De lijsten worden zijn niet openbaar en worden 

vertrouwelijk behandeld. 

    

5 Beschrijving van de locaties De locaties worden voorzien van een korte omschrijving op de 

volgende punten:  

- Aantal plaatsen (er wordt geen ondergrens 

aangehouden) 

- Eigenaar locatie (heeft deze al contact met het COA 

gelegd) 

- Ligging (al of niet woonwijk/ verwachte weerstand) 

- Tijdsduur beschikbaarheid 

- Beschrijving aanwezige voorzieningen (zoals eigen 

keuken/wc of gezamenlijke keuken/wc) 

- Geschiktheid voor gezinnen of alleenstaanden 

 

    

6 Overig  Het is handig helder te krijgen welke eisen het COA aan 

locaties stelt. Burgemeester Schneiders zet deze vraag bij het 

COA uit. 

    

7  Volgend overleg Vrijdag 2 oktober 2015 om 9.00 in het Raadhuis van 

Heemstede 

In dit overleg wordt de long list besproken. 
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