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Onderwerp: Verlening tijdelijke opvang asielzoekers in de Beijneshal

Geachte raadsleden,
Op 24 mei jl. informeerde ik u over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de Beijneshal voor
maximaal twee weken. De opvang verloopt uitstekend en tot volle tevredenheid van de opgevangen
asielzoekers. De crisissituatie in Ter Apel is helaas onverminderd groot. Daarom heeft gemeente
Haarlem aangeboden de Beijneshal langer beschikbaar te stellen aan het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA). In deze brief informeer ik u over dit besluit.
Opvang in de Beijneshal
Zoals eerder aangegeven staat de Beijneshal sinds 11 maart klaar voor crisisnoodopvang aan
Oekraïense vluchtelingen en is in zeer beperkte mate daarvoor ingezet. Er is een groep Oekraïense
vluchtelingen die dagelijks eet in de hal, omdat zij op de gemeentelijke opvanglocatie waar zij
verblijven daar geen geschikte ruimte voor hebben. De hal blijft ook beschikbaar voor deze groep
Oekraïense vluchtelingen om de maaltijd te gebruiken.
De Beijneshal is beschikbaar gesteld voor de volledige capaciteit (maximaal 100 personen). Dat
betekent dat per vandaag zich nog een aantal extra asielzoekers aansluiten bij de groep die er nu 1,5
week verblijft.
Duur van de opvang
In de brief van 24 mei jl. heb ik aangegeven dat de locatie zich niet leent om mensen langer dan twee
weken op te vangen. Dat was dan ook ons uitgangspunt. Op 1 juni ben ik in de hal op bezoek geweest
en heb ik gesproken met de mensen die worden opgevangen. Zij hebben aangegeven dankbaar te
zijn voor de opvang op deze plek. De opvang is de afgelopen anderhalve week zonder incidenten en
in goede sfeer verlopen. De mensen die nu in de Beijneshal verblijven, kunnen helpen bij het
klaarmaken van de maaltijden en er worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen. In de hal is
voor elke familie een tent opgezet, zodat er ook enige privacy geboden kan worden. Mensen gaven
aan liever hier nog een tijdje te blijven, dan naar andere tijdelijke locaties verplaatst te worden. De
conclusie is dat het oprekken van de termijn van twee weken geen probleem oplevert. Het Rode
Kruis blijft aanwezig in de hal voor de begeleiding. De kosten zijn voor rekening van het COA. De
precieze duur van de verlenging is nog niet bepaald. Het gaat om een beperkte periode, omdat er
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ondertussen gewerkt wordt aan alternatieve noodopvangplekken, waarbij alle veiligheidsregio’s een
bijdrage leveren.
Informeren van de buurt
De omwonenden rond de Beijneshal waren op de hoogte van de inzet van de hal voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit Ter Apel. Zij zijn wederom per brief geïnformeerd over
de verlengde opvang in de hal.
Verdere proces
Indien zich verdere bijzonderheden voordoen zal ik u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Wienen,
burgemeester

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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