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Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn d.d. 13 april 2015 

Gespreksleider  : Cor Klein Heerenbrink 

Notulist  : Janet Brouwer 

 

Burgemeester Berends opent deze extra bijeenkomst naar aanleiding van het bezoek aan het 

asielzoekerscentrum in Nijmegen en geeft een samenvatting van het verloop tot nu toe. Tijdens 

het bezoek aan Nijmegen bleek dat er een beeld was ontstaan dat de informatie van COA niet 

eenduidig was, er behoefte is aan ervaringen van omwonenden en aan duiding wat wordt 

verstaan onder sociale veiligheid (een van de criteria).  

Gespreksleider Klein Heerenbrink schetst het programma. 

• Informatievoorziening van COA: Pascal Meertens; 

• Vragen aan omwonenden en betrokkenen van AZC’s 

• Sociale Veiligheid: inleider Sten Meijer van CCV 

• Presentatie enquêtes: Jan de Lange van “de Vijf” 

• Vervolgproces: Antje van Laar (projectmanager) 

• Vragen en discussie 

• Afsluiting 

Als eerste geeft de heer Meertens (namens COA) een uitleg. Ten aanzien van de 

incidentenregistratie geeft de heer Meertens aan dat COA dit beter kan doen. Het heeft te maken 

met de beleving wat een incident is bij de medewerkers. Het registreren van 20% kan de heer 

Meertens niet ontkennen. Overtreden van een huisregel, als roken op een kamer, betekent al 

registratie van een incident, maar dit gebeurt niet altijd. De heer Eijkhof (namens de Stem van 

Orden) verwijst naar het artikel in de Volkskrant waar gesproken wordt over 2700 incidenten, 

waaronder 1375 geweldsincidenten, 60 intimidaties,40 zelfmoordpogingen, 25 mishandelingen 

en 3 zelfdodingen in een half jaar tijd. De heer Meertens legt uit dat er in 46 categorieën wordt 

geregistreerd. Het artikel uit de Volkskrant is door COA onderzocht en de cijfers blijken te 

kloppen. COA moet een verbeterslag maken en is daarmee druk doende. Vanuit het publiek 

wordt aangegeven dat percentages niet zo belangrijk zijn, maar de inhoud wel en deze is 

schrikbarend. Tevens wordt de vraag gesteld welke van deze incidenten buiten het terrein 

plaatsvinden en welke binnen. De heer Meertens geeft aan dat alleen incidenten op de locatie of 

in de directe nabijheid worden geregistreerd. Incidenten in de stad, zoals een winkeldiefstal, is 

een zaak van openbare orde. De vraag van de heer Van Kerkhof of er een beeld bestaat van 

incidenten waar burgers bij betrokken zijn, speelt de heer Meertens dan ook door naar de politie. 

De heer Korteling (namens de Stem van Orden) heeft in Nijmegen het beeld gekregen dat er niet 

veel gebeurd. De cijfers geven aan dat het veel erger is.  

Ten aanzien van de psychiatrische problematiek, legt de heer Meertens uit dat dit een knelpunt is 

binnen het COA. Mensen verblijven  hier kort, maar de behandeling is langdurig. Inmiddels zijn er 

GGZ consulenten aanwezig op de locaties. De heer Meertens ontkent niet dat er een discrepantie 

is, maar doet er alles aan om dit op te lossen.  

Stichting Kerk en Vluchteling wil als positief geluid laten horen dat er jarenlang een AZC in 
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Apeldoorn is geweest, waarbij er over het algemeen geen last is geweest van ernstige incidenten. 

De heer De Lange (De Vijf) kent en ander geluid. Tijdens een bijeenkomst van De Vijf heeft hij 

verhalen over aanranding en verkrachting gehoord. Hiervan is gedeeltelijk aangifte gedaan en 

gedeeltelijk ook niet. Het is niet duidelijk of dit ook geregistreerd is. De heer Eijkhof wijst er op 

dat er ook een gebouw in brand gestoken is. Dit was echter een andere groep. 

De heer Meertens ontkent ook niet dat er nooit iets gebeurd. Waar mensen wonen, gebeuren wel 

eens incidenten, ook bij een AZC.  

Op een vraag vanuit het publiek, geeft de heer Meertens aan dat er maximaal 349 asielzoekers 

zijn gehuisvest in Nijmegen, maar er zijn ook locaties met 1000 asielzoekers.  

De heer Korteling (namens de Stem van Orden) verwijst naar de opmerking over het aanwezig 

zijn van een GGZ consulente en vraagt of dit de enige interventie is. De heer Meertens legt uit 

dat dit niet het enige is. Er is een afdeling Begeleide Opvang in Schalkhaar voor mensen met 

onaangepast gedrag. Tevens is er een overeenkomst met Veldzicht voor de zware psychiatrische 

patiënten. Er wordt getracht om preventief te werken, maar helemaal voorkomen lukt niet.  

De heer Vierhout (wijkraad Brink en Orden) vraagt of er onderscheid wordt gemaakt tussen 

incidenten buiten en binnen het AZC. De heer Meertens verwijst naar de 46 categorieën waarin 

wordt geregistreerd, waarbij ook incidenten zijn met omwonenden. Problematiek in de openbare 

orde wordt door COA niet geregistreerd.  

De gesprekleider gaat door naar het agendapunt ervaringen omwonenden en bevraagt mevrouw 

Van Laar (projectleider namens de gemeente). Zij vertelt dat er van uit de gemeente veel moeite 

is gedaan om omwonenden bereid te vinden over hun ervaringen te komen vertellen. Mensen van 

Apeldoornse actiecomités zijn suggesties gevraagd met betrekking tot AZC’s. Omwonenden van 

bijvoorbeeld Katwijk vonden de afstand te groot. Het is ook niet gelukt om omwonenden van het 

AZC in Nijmegen vanavond aanwezig te hebben. Wel was er bereidheid vanuit Doetinchem en 

Schalkhaar. Tevens is de wijkagent uit Nijmegen aanwezig.  

In het panel nemen plaats de heer Huisman (omwonende AZC Schalkhaar), de heer Hilferink 

(omwonende AZC Doetinchem), de heer Ordelman (wijkregisseur Doetinchem) en de heer Jansen 

(wijkagent Nijmegen). De locaties in Nijmegen en Schalkaar zijn AZC’s, Doetinchem betreft een 

POL.  

De heer Van Dijk (uit Nieuw Millingen) vraagt hoe groot de AZC’s zijn en in welke wijk ze staan.  

In Nijmegen heeft het AZC 350 bewoners. Het staat midden in de woonwijk en wordt omsloten 

door andere wijken. In Schalkhaar staat het AZC net buiten de bebouwde kom met een 

nieuwbouwwijk er tegen aan. Doetinchem heeft plek voor 350 mensen en is een eerste opvang 

locatie. Op dit moment zit er niemand.  

De heer Jordens (namens De Vijf) heeft vernomen dat tijdens het bezoek in Nijmegen men maar 

een paar asielzoekers is tegen gekomen en vraagt zich af waar ze waren? Vanuit de dorpsraad 

Beekbergen wordt deze vraag gesteund. De dagbestedingsruimtes waren op slot. De heer Jansen 

(Wijkagent) heeft hier niet geheel zicht op. In de directe omgeving zijn de asielzoekers wel eens 

bij de winkels. Het is echter niet zo dat men in de stad groepen tegen komt. De heer Ordelman 

geeft aan dat in Doetinchem de mensen 6 tot 8 weken intensief bezig zijn met het IND proces. 

Ze zoeken rust en blijven vooral op de locatie zelf, waar ook een vorm van dagbesteding wordt 

geboden. Er is inmiddels ook Wifi op het AZC, waardoor de bewoners hiervoor niet meer naar 

andere plekken gaan. De heer Hilferink geeft aan dat mensen geen inkomen en geen geld hebben. 

Omdat het AZC ver van de stad zit, gaan de bewoners meestal in kleine groepjes naar het 

centrum om boodschappen te doen. Men ziet ze wel lopen, maar er is geen overlast. Iedereen 
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heeft zijn eigen leven binnen het opvangcentrum. De locatiemanager van het AZC Nijmegen vult 

nog aan dat een klein aantal mensen buiten het centrum werkt of worden ingezet bij 

vrijwilligerswerk. Een derde van de bewoners bestaat uit kinderen die overdag naar school gaan. 

De heer Korteling (Stem van Orden) geeft aan dat Doetinchem een Proces Opvang Locatie is en 

geen AZC zoals in Apeldoorn komt en vraagt zich af of de geschetste beelden dan wel 

representatief zijn.  

De heer Van Beek (Beekbergen) vraagt of de wijkagent inzage kan geven in wat er buiten het 

centrum gebeurt. De heer Jansen (wijkagent) heeft geen cijfers paraat, maar heeft wel een idee 

wat er speelt. De meeste (gewelds)incidenten vinden plaats binnen het AZC. Er is soms overlast 

van dealers als er verslaafden in het AZC zijn. Omwonenden zijn er echter scherp op en geven 

kentekens en signalementen door. Een ander incident is winkeldiefstal. Over zedendelicten is in 

Nijmegen niets bekend.  

De heer De Lange (De Vijf) vraagt of verteld kan worden of de komst van het AZC gevolgen 

heeft gehad voor huizenprijzen en of er mensen zijn die hierom verhuisd zijn. De heer Hilferink 

antwoord dat de gemeente goed verteld heeft wat er zou gebeuren en geeft hier een weergave 

van. De gevangenis kwam leeg te staan en kreeg een nieuwe bestemming. De wijk ligt 

gedrapeerd rondom de gevangenis. Dit gebouw heeft ook waarde voor de woningen. Ook ten 

tijde van de gevangenis waren er actiegroepen. Het buurtcomité, de gemeente en COA zijn vanaf 

het begin goed met elkaar in gesprek geweest en er waren korte lijntjes. Dit heeft enorm 

geholpen. Hoewel de bewoners in het begin ook allerlei problemen zagen, zijn deze er niet 

gekomen. Bovendien heeft het ook een goed effect op de buurt: omdat er veel controle is door 

de politie, worden ook de wijkbewoners geattendeerd op hun “fouten”. Er is niemand verhuisd. 

Eén huis is, ondanks een mondelinge toezegging, niet verkocht wegens de komst van het AZC. 

Inmiddels is het huis wel verkocht.  

Er zijn wel incidenten geweest, maar dit was vooral in het begin. Men is nu gewend en de 

voorzieningen zijn beter. Mensen van buiten de wijk komen nu ook naar het COA om daar 

vrijwilligerswerk te doen.  

De heer Ordelman vult aan dat het snel gegaan is, omdat er bestemmingsplan technisch geen 

problemen waren en de gevangenis een rijksgebouw is. In de onderhandelingen had de gemeente 

geen rol. Er is een beheerovereenkomst getekend, waarbij is afgesproken dat uitbreiding boven 

de 350 asielzoekers alleen maar kan met instemming van het college, waarbij de gemeenteraad 

eerst geconsulteerd zal worden. Er is nu een verzoek gekomen voor een haalbaarheidsstudie voor 

een GVL in Doetinchem, omdat er hier maar één van is in Nederland en dit is te weinig. Het 

advies van de heren Ordelman en Hilferink is om te zorgen dat de communicatie goed is, ook 

richting COA. 

Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of de panelleden positief of negatief staan tegenover 

het AZC. De heer Huisman geeft terugkijkend aan dat het belangrijk is dat het COA structuur 

heeft. Er moet een goed contact op basis van vertrouwen zijn. Bij melding van een incident, 

onderneemt COA direct actie. Er is een onderzoek geweest in Schalkhaar of er iets anders op 

deze plek zou moeten komen. Gesproken is over onder andere een sportpark. Wat de heer 

Huisman betreft blijft het een AZC; hij weet wat hij hieraan heeft. 

De heer Van Elst (Nieuw Millingen) vraagt zich af of hetgeen verteld is ook representatief is voor 

Apeldoorn en vraagt of er in het AZC meer incidenten zijn dan bij de omwonenden. De heer 

Jansen (wijkagent) heeft geen cijfers paraat, maar heeft na 10 jaar het gevoel dat de incidenten 

niet tot overlast in de wijk leiden. De incidenten zijn voornamelijk in het AZC zelf. De heer 
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Hilferink vult aan dat kleinschaligheid belangrijk is om korte lijnen te kunnen houden. De heer 

Ordelman geeft aan dat er ook spanningen in het uitgaansleven zijn (geweest); asielzoekers 

moeten leren hoe ze zich daar gedragen. Hierover heeft men goed met COA kunnen praten.  

De heer Korteling (Stem van Orden) geeft aan dat bij een GLO 20% minder incidenten zijn dan bij 

een AZC. De heer Meertens (COA) verwijst naar de rapportage waarin staat aangegeven dat het 

niet te duiden is op welke locatie meer of minder incidenten zijn. Het is een algemeen beeld. Op 

dit moment is de samenstelling 60% alleenstaanden en 40% gezinnen per locatie. 

De gespreksleider geeft het woord aan de heer Sten Meijer.  

De heer Sten Meijer (namens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) geeft een 

toelichting over sociale veiligheid. Veiligheidsbeleving is subjectief. Er zijn drie componenten die 

terug kunnen komen in de wijk, te weten criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving. Ook 

overlast heeft een subjectieve variant. Veiligheidsbeleving verschilt per individu en is een abstract 

containerbegrip. Er is een onderscheid in denken, voelen en doen. Bovendien is er van dichtbij 

een beter beeld van de omgeving dan van veraf. Organisaties kunnen kijken naar beïnvloedbare 

factoren bij beleving: criminele omgeving, sociale omgeving, fysieke omgeving en institutionele 

omgeving (mensen serieus nemen). Persoonlijke factoren zijn moeilijker te beïnvloeden alsmede 

invloed van media en de algemeen maatschappelijke context.  

De heer Korteling (Stem van Orden) vraagt hoe de heer Meijer de cohesie van samenwerking zou 

willen omschrijven. De heer Meijer geeft aan dat dit is hoe de wijk met elkaar omgaat vanuit het 

collectief. De heer Korteling geeft aan dat het AZC in Aalten is vertrokken doordat de bewoners 

overlast ondervonden. Zij zijn op zoek naar een objectief verhaal van personen. Zij hebben 

vanavond geen representatieve verhalen of feiten gehoord wat Apeldoorn te wachten staat. De 

inbreng van het panel is gekleurd en niet representatief, het is een eenzijdig verhaal. In de media 

hoort men ook andere verhalen. Het zou de gemeente sieren om in dit proces ook mensen met 

een andere visie aan het woord te laten. Het gevoel van veiligheid door het uitblijven van deze 

informatie is niet veranderd. De gespreksleider wijst er op dat al is aangegeven dat er uitgebreid 

is gezocht naar mensen uit de omgeving, zonder hen verhaal te checken, maar dat niemand 

bereid is gevonden.  

De heer Korteling (Stem van Orden) had het liefst cijfers gezien over incidenten buiten de locatie 

en vraagt of de burgemeester deze wellicht kan achterhalen. De Stem van Orden wil graag weten 

wat de komst van een AZC betekent op basis van feitelijke informatie. Zij verwijzen ook naar het 

programma van eisen. Er is nog steeds onvoldoende beeld en feiten hoe het programma van 

eisen er uit gaat zien bij toetsing van het haalbaarheidsonderzoek. Tijdens het bezoek in Nijmegen 

is toegezegd dat zij deze criteria zouden ontvangen, maar dit is nog niet gebeurd. Op die manier 

wordt de besluitvorming ook publiekelijk gemaakt.  

Burgemeester Berends zegt dat deze avond ook is om over de invulling van aspecten als sociale 

veiligheid te praten. Hij begrijpt dat de Stem van Orden ten aanzien van incidentmeldingen duidt 

op opvang van een aantal jaren geleden. Hij zal trachten deze cijfers te achterhalen. Zoals zojuist 

uitgelegd, bestaat er een subjectieve en objectieve kant aan het gevoel van sociale veiligheid. De 

burgemeester is blij dat niet de suggestie wordt gewekt dat de gemeente bewust mensen heeft 

gevraagd om een gekleurd verhaal te geven. De burgemeester legt uit dat de objectieve kant van 

de criteria bestaat uit bestemmingsplan, haalbaarheid etc. Aan de subjectieve kant is met name 

sociale veiligheid belangrijk. Op het moment dat het AZC er is, zal de gemeente er boven op 

zitten om de sociale veiligheid te monitoren, contactlijnen open te stellen en er te zijn wanneer dit 

nodig is. De criteria zullen in alle vrijheid en openheid worden toegezonden.  
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De heer De Lange (namens De Vijf) heeft deze presentatie opgesteld samen met de Stem van 

Orden en Actiegroep Nieuw Millingen. Deze hebben allen een onafhankelijk onderzoek gedaan. 

Standpunten zijn niet gedeeld, maar er bleken wel raakvlakken te zijn: ze zijn tegen. De enquête 

heeft betrekking op twee mogelijke plekken, te weten GGNet en de Kleiberg. De opvang van 

vluchtelingen kent een maatschappelijk en een persoonlijk belang. Het college lijkt al snel te 

hebben gekozen voor het maatschappelijk belang. De heer De Lange vraagt de burgemeester 

waarom er niet meer naar het bewonersbelang wordt gekeken. Waarom is gekozen voor 

Apeldoorn, wat is de visie op dit thema en hoe wordt het proces bewaakt. Er is een groot gevoel 

van sociale onveiligheid.  

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft niet op de hoogte was van de mogelijke komst van 

een AZC. Dit zegt wellicht iets over de wijze van communiceren. Rond de 85% van de 

omwonenden is niet blij met/tegen een AZC in de wijk. Tevens wordt aangegeven dat 80% van 

de omwonenden verwacht dat het gevoel van veiligheid zal afnemen bij de komst van een AZC. 

De heer De Lange geeft nogmaals aan dat actiegroep De Vijf tegen is.  

Uit het publiek komt de opmerking dat er geen enquêteformulier ontvangen is, terwijl de 

achtertuin grenst aan het GGNet terrein. In zijn buurt hebben veel mensen geen enkel bezwaar 

tegen een AZC. Leegstand is immers ook niet prettig. De heer De Lange geeft aan dat er een 

keuze is gemaakt qua verspreiding: Homerusstraat, Terwoldseweg en een groot deel van 

Osseveld Oost. Er is echter wel ruchtbaarheid aangegeven en het staat op de website, die voor 

iedereen toegankelijk is.  

Burgemeester Berends legt uit dat hij het zijn primaire plicht vindt om, indien mensen op zoek zijn 

naar een veilige haven, in ieder geval te kijken of dit beschikbaar is. Het bewonersbelang is zeker 

overwogen, daarom worden deze bijeenkomsten gehouden. Omdat er in Apeldoorn een grote 

sociale samenhang is, denkt de Burgemeester dat er mogelijk plaats is voor een AZC. De heer De 

Lange vindt dat dit de burgemeester siert, maar als hij in gesprek gaat met omwonenden, weet 

hij dat er geen draagkracht is. Burgemeester Berends gaat met de bewoners in gesprek, zodra de 

haalbaarheidsstudie er is. Niet alleen met de actiegroepen, maar ook met de bewoners, zodra er 

een besluit is.  

De heer De Lange wijst nog op de eerder genoemde mogelijkheid om te verspreiden over twee 

locaties. De actiegroepen hebben hier met elkaar over gesproken en zijn bereid hier verder over te 

spreken, maar willen dan meer dan twee locaties. COA wil dit echter niet vanwege het geld. 

Burgemeester Berends geeft aan dat gezamenlijk wordt opgetrokken. Ook COA heeft aangegeven 

dat een knip een reële optie is.  

De heer Jordens (de Vijf) denkt dat er ook gekeken moet worden naar de natuurlijke flow van 

hoe mensen zich bewegen. In Osseveld Oost zouden 600 mensen kunnen worden opgevangen, 

maar de voorzieningen moeten er dan ook zijn. De Vijf is dan ook tegen, mits er minder 

asielzoekers komen.  

De heer Korteling (Stem van Orden) nodigt burgemeester Berends uit om morgen naar een 

bijeenkomst van de Stem van Orden te komen om te horen wat de bewoners vinden. 

Burgemeester Berends wil deze uitnodiging graag aannemen als het haalbaarheidsonderzoek er 

ligt en niet nu al. Dan is er inhoud om over te praten.  

De heer Van Elst (Nieuw Millingen) vraagt wat het de burgemeester zegt dat 80% van de vijf 

wijken het niet ziet zitten. Burgemeester Berends wil de enquête niet aanvechten en had een 

dergelijk hoog cijfer niet verwacht. Eén signaal of incident in de media kan echter extra aandacht 

genereren. Het is een algeheel gevoel in Nederland, maar het doet bestuurlijk wel pijn.  
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Mevrouw Van Laar geeft nog een toelichting op de procesplanning. Vanuit het publiek komt de 

opmerking dat de opdracht tot het haalbaarheidsonderzoek pas twee weken geleden verstrekt 

blijkt te zijn. Wat is er in de tussentijd gedaan? Mevrouw Van Laar zegt dat dit een vraag aan 

COA is. De heer Jeursen (namens COA) legt uit dat aan drie mantelpartijen verzocht is om een 

offerte in te dienen, ongeveer zes weken geleden. Hieruit heeft COA gekozen voor Arcadis. 

Arcadis heeft inmiddels informatie opgehaald, overleggen met eigenaars gevoerd en locatie 

bezichtigingen gedaan. Met Arcadis is de afspraak gemaakt dat de concept rapportage in de 

vierde week van april klaar is. Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat deze rapportage 

voor 1 mei wordt ingediend.  

De heer Korteling (Stem van Orden) vraagt of de raad wordt betrokken bij de definitieve keuze 

voor de locatie en welke weging hierin wordt gemaakt. Mevrouw Van Laar geeft het tijdspad 

weer. Eind mei is er een voorgenomen besluit van het college, welke eind juni besproken zal 

worden in de PMA. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal worden gekeken in welk tempo het 

vervolgtraject kan plaats vinden. Indien het besluit door de raad gesteund wordt, kan snel 

gewerkt worden aan een bestuursovereenkomst. Indien het in de raad veel discussie oplevert, zal 

het college kunnen afwegen om de beslissing terug te nemen. De mening van de raad wordt 

derhalve nadrukkelijk betrokken bij de afweging van het college. Na het voorgenomen 

collegebesluit en voorafgaand aan behandeling in de PMA zal half juni zal er een bijeenkomst(en) 

met omwonenden van de definitieve locatie(s) plaatsvinden. 

Burgemeester Berends kan niet zeggen of het college de consultatie met de raad zal overnemen. 

Het is daarom ook van belang dat eerst met omwonenden gesproken wordt, voordat er een PMA 

zal zijn. Er zal een brief aan iedereen binnen een bepaalde afstand van de gekozen locatie worden 

gestuurd om hen uit te nodigen voor de bijeenkomst. Daarna zal pas de media worden 

geïnformeerd. Ook de actiegroepen en wijkraden zullen per brief worden geïnformeerd. De datum 

van de aanvraag voor een vergunning door COA is nog niet bekend en is afhankelijk van de 

voortgang.  

De heer Van Driel (namens het Apeldoorns Beraad van Kerken) wil namens alle kerken uitspreken 

dat zij gaan voor gastvrijheid en dat het maatschappelijk belang heel groot is, waarbij uiteraard 

niet voorbij gegaan moet worden aan het persoonlijk belang. Alle kerkgangers hebben emoties 

daarbij, maar hun principes gaan daar boven uit. Ook de Stichting Samenspraak heeft haar stem 

meegegeven aan de heer Van Driel, ook zij zijn voorstander van het huisvesten van vluchtelingen.  

De heer Van Egteren (Uddels Belang) heeft het gevoel dat tijdens de wedstrijd de spelregels 

veranderd zijn en spreekt zijn verbazing hierover uit. Na de eerste avond leek de locatie in Nieuw 

Millingen niet in beeld zou komen vanwege de ligging. In januari werd hij echter toch door de 

gemeente gebeld omdat de kazerneterreinen zijn aangewezen als kansrijke locatie. Dit bevreemd 

hem. De gesprekleider zegt, mede vanwege de tijd, dat hij dit punt afkapt want de heer Van 

Egteren heeft dit punt de vorige bijeenkomst ook al ingebracht en daarop is gereageerd. 

De heer Korteling (Stem van Orden) verwijst naar de instroom en uitstroomcijfers waaruit blijkt 

dat  13.000 mensen wachten op een huurwoning. Als de doorstroom beter geregeld wordt is er 

geen AZC nodig. De heer Jeursen (COA) legt uit dat er op dit moment 13.000 mensen in de 

opvang zitten die wachten op een woning ergens in Nederland. Er liggen nog 12.000 aanvragen 

voor gezinshereniging op de plank; dit betekent nog 20.000 tot 22.000 mensen die zullen 

nareizen. De komende maanden wordt dan ook een gigantische stijging van mensen naar 

Nederland verwacht en daarom is het COA op zoek naar extra capaciteit.  
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Vanuit het publiek wordt gewezen op de economische belangen en vraagt wat er verdiend wordt 

aan opvang van vluchtelingen door COA, de gemeente, het vastgoed en wil hier graag feiten over 

horen. Burgemeester Berends geeft aan dat de gemeente geen euro’s kwijt is aan de opvang van 

vluchtelingen. De heer Meertens meldt: COA verdient geen geld hieraan. Zij krijgen een bedrag 

per jaar om mensen op te vangen, waar alles in zit, ook de betaling van personeel. Eigenaren van 

panden, scholen en winkeliers kunnen wel baat hebben bij de opvang van vluchtelingen. De heer 

Eijkhof (Stem van Orden) heeft cijfers waaruit zou blijken dat het COA goed geld verdient aan de 

opvang. De heer Meertens zegt dat het om belastinggeld gaat. Hierover kan na de bijeenkomst 

desgewenst in klein comité worden gesproken; het moet niet alleen een financieel economisch 

verhaal worden. Stem van Orden had vooraf deze vraag kunnen indienen. COA is bereid om alle 

vragen te beantwoorden.  

De heer Jordens (De Vijf) vraagt of het bekend is dat er iemand in zowel de Raad van Toezicht 

van COA zit als in de Raad van Toezicht van GGNet. Dit is niet bekend bij COA.  

De heer Meertens (COA) beantwoordt nog enkele vragen. De vijf locaties waar een 

haalbaarheidsstudie voor wordt gedaan zijn nog niet gescreend door COA; dit zal gedaan worden 

nadat een keuze is gemaakt. Indien de aanbeveling van Arcadis gebaseerd is op reële informatie, 

zal deze aanbeveling één op één gedeeld worden met de gemeente.  

Burgemeester Berends heeft eerder aangegeven dat deze tussenbijeenkomst belegd is om meer 

duidelijkheid te geven op drie facetten. De burgemeester dankt de aanwezigen voor de gevoerde 

discussie. Er zijn open, kritische vragen gesteld en dit is belangrijk.  

 


