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Beantwoording artikel 38 vragen fractie PvdA omtrent kwetsbare groepen 
vluchtelingen.

Geachte mevrouw van Loenen,

Op 9 maart 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake huisvesting ex- 
koepelaars in Haarlem.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Welke acties heeft het college tot op heden ondernomen om ervoor te zorgen dat 
de Koepelaars die hebben aangegeven dat zij in (de regio) Haarlem willen blijven, 
in Haarlem kunnen blijven of terugkeren? Zijn er cijfers bekend voor hoeveel 
mensen dit is gelukt?

Antwoord:
Nadat een vluchteling een verblijfsvergunning verstrekt heeft gekregen, koppelt het 
COA deze nieuwe Nederlander aan een gemeente. Met het COA is overleg gevoerd 
over de breed gedragen wens om vluchtelingen die eerder in De Koepel werden op
gevangen, na vergunningverlening, aan Haarlem te koppelen. Het COA heeft 
daarop te kennen gegeven dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan. Het COA 
wil een consistent beleid uitvoeren waar het gaat om de koppeling aan gemeenten: 
de langst wachtende statushouders in de AZC’s, worden het eerst aan een gemeente 
gekoppeld en voor iedere gemeente wordt gestreefd naar diversiteit: mannen en 
vrouwen, alleenstaanden en gezinnen, jongeren en ouderen, diverse landen van 
herkomst etc. Daarbinnen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voor
keuren die statushouders zelf kenbaar maken bij het COA. Het is voor COA 
ondoenlijk om verzoeken en wensen van derden mee te wegen. Dit zou tevens een 
te groot risico voor “cherry-picking” met zich meebrengen. Kortom: een 
statushouder die als vluchteling is opgevangen in Haarlem en daar als vergunning
houder graag weer terug wil keren, dient deze dit zelfbij het COA kenbaar te 
maken.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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Voor een aantal personen dat zich niettemin tot het gemeentebestuur heeft 
gewend, is namens hen de wens bij het COA kenbaar gemaakt..
Er is geen registratie bij gehouden hoeveel statushouders een voorkeur voor de 
gemeente Haarlem bij het COA kenbaar hebben gemaakt. Wel weten we dat het bij 
een aantal is gelukt om hen te koppelen aan Haarlem.
Ondertussen is de procedure gewijzigd en mogen de huidige Koepelbewoners hun 
asielprocedure doorlopen in Haarlem. Dit is voor de huidige bewoners prettig 
omdat ze daardoor niet meer steeds hoeven te verhuizen. Voor hen is het ook 
makkelijker om aan een gemeente in de regio gekoppeld te worden.
Deze procedure geldt vooralsnog niet voor de toekomstige bewoners van de 
Boerhaave kliniek.

2. Zijn er bij het college andere gemeenten bekend met dezelfde vraag? Zo ja, wordt 
er gezamenlijk opgetrokken richting het Rijk/het COA om de terugkeer naar 
gemeente van (langdurige) noodopvang mogelijk te maken?

Antwoord:
Ja het is bekend dat bij andere gemeenten soortgelijke wensen bestaan. Het dichtst 
bij is Zandvoort; na de crisisnoodopvang gedurende een week in november 2015, 
ontstonden verzoeken om een aantal vluchtelingen na vergunningverlening te 
koppelen aan Zandvoort. De reactie van het COA was vergelijkbaar met hierboven. 
Wij menen dat een gezamenlijke actie van gemeenten minder effectief zal zijn dan 
een informele benadering. Bovenal dient te wens van de betrokken statushouder 
centraal te staan, blijkend uit een wens die hij zelfbij het COA kenbaar maakt.

3. In hoeverre worden de extra (tijdelijke) woningen voor statushouders die in 
regiogemeenten waar geen noodopvang (en dus ook terugkeerders uit de 
noodopvang), ingezet voor ex-Koepelaars die terug willen keren naar (de regio) 
Haarlem?

Antwoord:
Statushouders die aangeven gekoppeld te willen worden aan Haarlem, kunnen ook 
gekoppeld worden aan een gemeente in de regio. COA kijkt of dat mogelijk is.
Voor de taakstelling in Haarlem tellen deze echter niet mee. Dat is ook niet 
mogelijk omdat een statushouder maar lx kan meetellen voor de taakstelling. In het 
geval er ex-Koepelaars eerst worden gehuisvest in een omringende gemeente en 
later verhuizen naar Haarlem, kan dat niet meer als “nieuwe Haarlemmer” maar als 
reguliere ingezetene die van de ene naar de andere gemeente verhuist. Alleen de 
eerste registratie Basisregistratie Personen wordt meegeteld voor de taakstelling van 
die gemeente.

4. Indien de huidige statushouders op de Zijlweg doorstromen of uitstromen, wordt 
er dan actief ingezet op het terug laten keren van de ex-Koepelaars?

Antwoord:
Eventueel via werkcontacten met het COA op uitvoerend niveau. Overigens is dit 
nadrukkelijk secundair; primair belang is dat de statushouders die wij binnen het
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GVA-project in het gebouw Zijlweg 245 hebben gehuisvest, passen binnen het 
profiel van dat project: onzelfstandige woonruimte met een “campus-profiel”. De 
ervaring heeft geleerd dat mensen die niet in dat profiel passen en niet bewust 
gekozen hebben voor huisvesting in dit project, teleurgesteld raken, geen passend 
gedrag kunnen vertonen en daarmee overlast kunnen veroorzaken aan bewoners die 
wel binnen het bedoelde profiel passen.
Desalniettemin lijkt het er nu op dat er wel een groep ex-Koepelbewoners zich op 
de Zijlweg zullen vestigen.

5. Homoseksuele ex-koepelaars geven aan dat zij op hun volgende locaties worden 
gepest en bedreigd om hun geaardheid. In hoeverre kan de gemeente Haarlem iets 
doen voor deze mensen, in de vorm van safe houses bijvoorbeeld?

Antwoord:
Het College is van mening dat het onverstandig is om te streven naar afgescheiden 
(woon)voorzieningen voor homosexuele statushouders. Haarlem dient een stad te 
zijn waar de grondrechten door en naar alle inwoners gerespecteerd dienen te 
worden. Wij hebben hierover nauw contact met de leiding in de Koepel. 
Ex-Koepelaars in andere opvanglocaties wordt aangeraden altijd aangifte te doen en 
dit te melden bij COA.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,


