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1. Inleiding
In regionaal verband is bestuurlijk overleg gevoerd over de aanpak van de recente
vluchtelingenproblematiek. De daarover gemaakte afspraken worden nu aan de colleges
voorgelegd en kunnen met de gemeenteraden worden besproken. De regio kan een goed
aanbod doen aan het COA om haar bijdrage aan de landelijke problematiek te leveren.
Het college wenst dit aanbod met de commissie Bestuur te bespreken, en gelijktijdig
bewoners in te lichten door middel van een brief. Definitieve besluitvorming zal in de
gemeenteraad plaatsvinden, na het horen van bewoners.
2. Besluitpunten college
1. Het college is voornemens te besluiten de bijdrage van Haarlem aan de aanpak van het
vluchtelingenvraagstuk in regionaal verband te leveren zoals beschreven in de notitie
“Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek”, onder voorbehoud dat het overleg met de
Commissie Bestuur geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.
2. Het college is voornemens te besluiten noodopvang in de Koepel te continueren en
medewerking te verlenen aan noodopvang in de voormalige Boerhavekliniek in
Schalkwijk als onderdeel van het regionale aanbod, onder voorbehoud dat het overleg
met de Commissie Bestuur geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te
trekken.
3. Geen medewerking te verlenen aan crisisnoodopvang op locaties in Haarlem.
4. De versnelde huisvesting van statushouders in Haarlem te bevorderen en daartoe zo
nodig gebruik te maken van “wachtkamerlocaties” elders in de regio.
5. Dit besluit heeft geen directe budgettaire consequenties; indirecte consequenties als
gevolg van de versnelde huisvesting van statushouders worden meegenomen in de
besluitvorming over de rapportage van de “Taskforce Statushouders”.
6. Omwonenden van de genoemde locaties worden per brief geïnformeerd en de media
krijgen een persbericht.
7. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Bestuur
3. Beoogd resultaat
Een samenhangende en doeltreffende aanpak in regionaal verband van de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden in het vluchtelingenvraagstuk.
4. Argumenten
4.1 Regionale aanpak schept duidelijkheid
Door in regionaal verband afspraken te maken is het voor alle partijen duidelijker welke
bijdrage zij kunnen leveren en welke prioriteiten daarbij gelden. Het COA heeft een
duidelijke gesprekspartner.
4.2 Inzet is noodzakelijk
Het vluchtelingenvraagstuk heeft een zodanige omvang dat van alle gemeenten een
substantiële bijdrage verlangd wordt. De regio doet met het afgesproken aanbod een goed
voorstel om haar bijdrage te leveren. Haarlem levert daarin eveneens een goed aandeel.

4.3 Inzet op huisvesting Statushouders helpt ook de vluchtelingen
De versnelde huisvesting van statushouders ontlast de AZC’s net zo goed als het treffen van
voorzieningen voor noodopvang. De gemeenten zullen zich in hun samenwerking vooral
richten op de doelgroep statushouders.
5. Risico’s en kanttekeningen
Belangrijkste risico’s zijn gelegen in het ontbreken of wegvallen van draagvlak voor de
opvang van vluchtelingen bij de bevolking. Goede voorlichting en communicatie is daarom
van groot belang. Daarnaast bestaat het risico op zodanige toename van de
vluchtelingenstroom dat met het bestaande maatregelenpakket geen adequaat antwoord meer
gegeven kan worden op het opvangvraagstuk.
6. Uitvoering
Het bestuurlijke proces dient snel, doch gedegen vorm te krijgen. Het college neemt een
voorgenomen besluit, waarover bewoners worden ingelicht door middel van een brief en
waar de commissie Bestuur zich over uitspreekt. Vervolgens worden de bewoners nader
geïnformeerd en gehoord. Het college bereidt daarna een definitief besluit voor, dit besluit
wordt nog aan de gemeenteraad gezonden voor behandeling in december 2015.
Uitvoering van de regionale aanpak behelst het feitelijk in gebruik nemen van de
voorgestelde locaties; het uitwerken van de verrekensystematiek en het ontwikkelen en
uitvoeren van plannen voor de huisvesting van statushouders. Voor dat laatste heeft het
college een Taskforce Statushouders opdracht gegeven voorstellen te doen.
7. Bijlagen
Notitie “Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek”
Het college van burgemeester en wethouders,
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