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1 Aanwezig  De burgemeesters Schneiders en Heeremans, de wethouders Challik-

Frijling, v Haeften, Horn, Ares en Kruijswijk . Ambtelijke 

ondersteuning door van Noort (Haarlem). 

Namens COA zijn bij het eerste gedeelte aanwezig: de heer Edwin van 

Dijk en mevrouw Nicole Emmens. 

 

 

  

2 

 

Overleg met COA De gasten van het COA geven een toelichting op de problematiek en de 

werkwijze van het COA. Het COA maakt onderscheid in verschillende 

vormen van opvang, met verschillende eisen aan omvang en duur van 

de beschikbaarheid. Naast de crisisopvang die onder 

verantwoordelijkheid van gemeenten kan worden ingericht kent het 

COA locaties voor noodopvang voorafgaand aan de eigenlijke 

asielprocedure. Deze locaties zijn tenminste voor 1 a 2 jaar beschikbaar 

en hebben een omvang van minstens 400 personen. Daarnaast zijn er 

de AZC’s die voor een periode van 5 tot 10 jaar beschikbaar moeten 

zijn met een minimale omvang van tenminste 600 personen. De 

huisvesting van Statushouders is een taak van de gemeenten, maar 

speelt in dit geheel wel een belangrijke rol omdat de wachttijd in de 

AZC’s wordt doorgebracht en daarmee kostbare capaciteit in beslag 

neemt. 

 

Het COA heeft projecten lopen waarin leegstaande kantoren met 

eenvoudige middelen geschikt worden gemaakt voor een soort 

noodopvang-plus. Deze locaties kunnen 1-3 jaar in gebruik zijn. 

 

Het COA kent geen expliciet spreidingsbeleid maar probeert wel tot 

een soort evenredige verdeling over het land te komen. Selectie op 

gezinssamenstelling bij de toewijzing van statushouders aan gemeenten 

is niet mogelijk, wel kan een gemeente de samenstelling enigermate 

beïnvloeden door het aanbod van woningtypen. 

 

Ten aanzien van de prognose van het aantal statushouders moeten 

gemeenten rekening houden met verdere verhoging van de aantallen in 

de taakstellingen. Circa 90 % van de nu instromende vluchtelingen 

krijgt een status. Er is momenteel wel sprake van een behoorlijke prop 

door capaciteitsgebrek bij de ketenpartner IND. 

    

3 Regionale afspraak  Burgemeester Schneiders stelt voor tot een regionaal aanbod te komen. 

Daarin wordt voor de gehele regio een totaal van noodopvangplekken 

aangeboden, in combinatie met tijdelijke en definitieve plaatsingen van 

statushouders en mogelijk de vestiging van een AZC.  

Het COA stelt op prijs dat er gecoördineerd gehandeld wordt, en wacht 

het aanbod af. Voordien zal afstemming plaatsvinden over de lokaties 

die aan beide kanten in overweging zijn. Volgende week komt een 

concept voor dit regionale aanbod in bespreking. 

   

4 Communicatie De aanwezigen stellen vast dat communicatie in deze kwestie van groot 

belang is. Sommige bestuurders zullen eerst de Raad willen 

raadplegen, anderen hebben afgesproken dat de burgers eerst 

geïnformeerd worden. Iedereen is het erover eens dat eerst 

overeenstemming met COA moet worden bereikt en dat daarna goede 

afspraken over de communicatie en timing daarvan nodig zijn. De 
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gemeenten zullen in ieder geval ieder over de eigen lokaties naar buiten 

treden. Het COA kan ondersteuning bieden bij het vormgeven van de 

communicatie. 

 

 

    

5 Lokatielijst  De lijst biedt een goed overzicht, maar moet op enkele punten worden 

aangevuld of gecorrigeerd. Ieder geeft de wijzigingen door aan Anneke 

Boele voor opname in de gezamenlijke lijst. Bloemendaal heeft een 

eigen lijst opgesteld die meteen kan worden meegenomen.  

 

  

  

6 Uitbreiding regio Het heeft de voorkeur van de aanwezigen om ook de IJmond bij dit 

proces te betrekken. Wethouder Horn neemt op zich daarover contact 

te leggen. 

 

 

    

7 Volgende overleg Het volgende overleg is vrijdag 16 oktober om 13.00 uur in het 

gemeentehuis van Bloemendaal. 

    

 


