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Raadsmededeling

 

MEMO AAN DE RAAD 

 

 

Onderwerp 

Discussienotitie vluchtelingenopvang. 

 

 

Steenbergen; 30  september 2015 

 

Aan de Raad, 

 

Inleiding  

Het COA heeft een oproep gedaan aan gemeenten om hen te helpen met de opvang van vluchtelingen. 

De gemeente Steenbergen heeft nog geen officieel verzoek van het COA ontvangen, maar voor het geval 

er wel een dergelijk verzoek binnenkomt, dan vinden wij het wenselijk dat de gemeenteraad alvast een 

standpunt inneemt over dit onderwerp. Het college en gemeenteraad hebben op dit moment dus nog 

geen standpunt ingenomen over dit onderwerp. Om een standpunt te kunnen bepalen is deze notitie 

geschreven die als leidraad kan dienen voor de beeldvormende vergadering. 

 

Het proces ziet er als volgt uit: 

- Beeldvormende vergadering : 21 oktober 2015 

- Oordeelsvormende vergadering: 9 november 2015 

- Besluitvormende vergadering : 26 november 2015. 

 

Waarom deze memo? 

Crisisnoodopvang. 

Door het ministerie van veiligheid en justitie is via de veiligheidsregio’s op 17 september jl. het verzoek 
gedaan om hulp voor de kortdurende crisisnoodopvang van vluchtelingen. Hierbij wordt met name 

gedacht aan locaties die binnen de gemeente beschikbaar zijn vanuit de Bevolkingszorg voor de opvang 

tijdens grote brand of andere calamiteiten. Concreet was op dat moment behoefte aan 1500 

slaapplaatsen voor 72 uur. Nog diezelfde dag werd door het ministerie gemeld dat massaal is gereageerd 

en dat in een paar uur tijd meer dan 2000 overnachtingsplekken werden aangeboden. Nieuwe 

aanmeldingen waren op dat moment niet meer noodzakelijk. 

 

Hoewel op dit moment in de behoefte van crisisnoodopvang is voorzien is niet uit te sluiten dat er op een 

relatief korte termijn opnieuw een nieuw verzoek richting de gemeentes komt. De veiligheidsregio heeft 

dan ook de gemeentes gevraagd om na te gaan of bij een eventuele nieuwe/herhaalde oproep de 

gemeente medewerking kan verlenen. Gevraagd is om als gemeente een standpunt in te nemen over het 

beschikbaar stellen van crisisnoodopvang, zodat als de vraag gesteld wordt er direct adequaat 

gereageerd kan worden. 

 

Hoewel de beslissingsbevoegdheid over crisisnoodopvang bij de Burgemeester ligt, wordt voordat hier 

een standpunt over wordt ingenomen het debat over vluchtelingenopvang afgewacht (beeldvormende 

vergadering op 21 oktober 2015). 

 

Wanneer het COA gebruik zou maken van een crisisnoodopvanglocatie, dan betekent dit dat er een 

beroep gedaan wordt op de districtelijke crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie is er op ingericht dat er 
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72 uur, onafgebroken, noodopvang gefaciliteerd kan worden, hiervoor is een samenwerkingsconvenant 

afgesloten met het Rode Kruis.   

Met name de taakorganisaties crisiscommunicatie en acute zorg zullen operationeel zijn.  

 

Reguliere opvang. 

Naast deze  crisisnoodopvang is het inmiddels bekend dat het COA extra plaatsen voor reguliere opvang 

nodig heeft, voor nu én voor volgend jaar (2016). Daarom heeft het COA een oproep gedaan aan 

gemeenten om hen te helpen, zodat we met elkaar deze asielzoekers kunnen helpen. Hoewel een 

concreet verzoek nog niet is ontvangen vinden wij het wenselijk dat de gemeenteraad alvast een 

standpunt over dit onderwerp inneemt en de bijbehorende kaders daarvoor vaststelt.  

 

Onderscheid tussen verschillende vormen van opvang. 

 Crisisnoodopvang 
Locaties (sporthallen e.d.) die normaal voor incidenten, rampen of crisis worden gebruikt door 
bevolkingszorg. Deze opvang is in beginsel bedoeld voor in beginsel 72 uur , waarna de 
vluchtelingen kunnen doorstromen naar de nadere vormen van opvang waar het COA mee bezig 
is.  
  Noodopvang 
Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van 6 tot 12 maanden met een opvangcapaciteit 
voor tussen de 300 en 600 bewoners. Bij voorkeur in de directe nabijheid van een mogelijke 
tijdelijke of reguliere opvanglocatie. 

 

 Tijdelijke opvang 
Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de exploitatie 
deels door de verhurende eigenaar wordt gevoerd. Dit voor de duur van 1 tot 2 jaar met een 
opvangcapaciteit van 300 tot 800+ bewoners. 

 

 Reguliere opvang 
Een asielzoekerscentrum (AZC) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf vijf 
jaar met een opvangcapaciteit van 600 tot 1500+ personen. Bij deze termijnen kan het COA 
investeren en is een financieel verantwoorde exploitatie mogelijk die voldoet aan het politiek 
gedragen plan van eisen.  

 

 

De prioriteit van het COA ligt naast de crisisnoodopvang momenteel bij reguliere opvang.  

Het COA is op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe opvanglocaties. Zij richten zich hierbij met name op 

reguliere opvanglocaties. Dit kunnen locaties zijn (bestaande gebouwen of kavels) waar het COA 

huisvesting kan realiseren voor zo’n 600 tot 1500 personen. Het COA is nu alleen in gesprek met 

gemeenten die minimaal 600 personen kunnen opvangen.  

 

Ruimtebehoefte en nabijheid voorzieningen. 

De ruimtebehoefte voor een opvanglocatie voor 600 personen: een grondoppervlakte van circa 4 ha. 

Circa 8.000 m2 bruto vloeroppervlak aan woonruimte en circa 2.000 m2 bruto vloeroppervlak voor 

ondersteunende diensten. Bij ondersteunende diensten moet men denken aan medewerkers belast met 

de gezondheidszorg, woonbegeleiding, buddy,s en  vluchtelingenwerk maar ook de beveiliging. 

Naast het wonen en de ondersteunende voorzieningen heeft het de voorkeur dat er op locatie 

mogelijkheden zijn voor o.a. buitensport, parkeerplaatsen, kinderspeelplaats, fietsenstalling. De voorkeur 

gaat uit naar een te realiseren opvanglocatie in de nabijheid van voorzieningen (openbaar vervoer, 

winkels, onderwijsmogelijkheden, dorps-/stadskern e.d.).  

 

 

 

 

 

Gevolgen van een opvanglocatie.  
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Een opvanglocatie van het COA binnen de gemeentegrenzen betekent een gedeelde maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de gemeente en haar inwoners. In een gemiddelde opvanglocatie van 400 

bewoners werken ongeveer twintig COA-medewerkers. De locatie biedt werkgelegenheid aan beveiligers, 

schoonmakers en gezondheidszorgers. Asielzoekers voeren hun eigen huishouding en doen over het 

algemeen boodschappen in hun directe omgeving. Ook kunnen ze vrijwilligerswerk of tijdelijk betaald 

werk verrichten.  

De gemeente ontvangt per bewoner een bijdrage, en het COA zorgt voor een tegemoetkoming in de 

voorbereidingskosten.  

 

Het  zal duidelijk zijn dat het vestigen van een asielzoekerscentrum in onze gemeente grote 

maatschappelijke impact zal hebben bij de bevolking. We begrijpen de zorgen van de inwoners over hun 

gevoel van veiligheid, leefomgeving en zakelijke gevolgen. 

 

Financiële vergoedingen 

Om gemeenten te ondersteunen biedt het COA vergoedingen aan gemeenten waar een opvangcentrum 

is gevestigd. Deze vergoedingen vinden hun wettelijke basis in het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Op 

basis van het Faciliteitenbesluit kan een gemeente waar een opvanglocatie is gevestigd, aanspraak 

maken op deze uitkeringen. De hoogte hiervan is gerelateerd aan de capaciteit van het centrum. 

 

Het COA kent in grote lijnen de volgende vergoedingen  

 reguliere vergoedingen (wooneenheden en bijdrage per bewoner)  
 

 vergoeding voorbereiding/ initiële kosten 
De vestiging van een nieuw opvangcentrum brengt voor een gemeente in de aanloopfase extra 

voorbereidende werkzaamheden met zich mee. Hierbij valt te denken aan het organiseren van 

informatiebijeenkomsten voor de omwonenden. Op basis van een met de gemeente vooraf 

overlegde begroting wordt in overleg tussen gemeente en COA een bijdrage in de kosten 

overeengekomen.  

 

 vergoeding onderwijshuisvestingskosten.  
Bijdrage onderwijshuisvestingskosten, de gemeente ontvangt een bijdrage voor de 

stichtingskosten huisvesting die gemaakt worden om kinderen in de asielprocedure 

basisonderwijs te bieden. 

 

Locatieonderzoek in Steenbergen. 

 

Locaties: 

Gelet op de schaal van de gewenste omvang van de huisvesting (ca 4 ha) en het tegengaan van onnodig 

zware investeringen voor een tijdelijke situatie is er slechts één  locatie die eventueel in aanmerking zou 

kunnen komen. Het betreft de locatie Buiten de Veste in Steenbergen.  

 

De locatie Buiten de Veste 

De locatie Buiten de Veste biedt voldoende ruimte voor een kwalitatief passende invulling. De totale nog 

beschikbare grond bedraagt ongeveer 12 ha. De grond gelegen aan de oostzijde van de nieuw 

aangelegde weg naar de school bedraagt ongeveer 5 ha. In onderstaande situatie is de benodigde 4ha 

schematisch aangegeven.  Dit zou voldoende moeten zijn. Er blijft nog voldoende grond over voor de 

eigen woningbehoefte in de komende 5 jaar. Het risico is dat als gevolg van de realisatie van een 

asielzoekercentrum de ontwikkeling stagneert. 

  

Omdat de locatie Buiten de Veste al  bestemd is als woningbouwwijk kunnen vergunningsaanvragen vrij 

snel worden afgewikkeld, Met een juiste onderbouwing kan  voor een bepaalde periode van het 

bestemmingsplan worden afgeweken. Voor het overige kan gebruik worden gemaakt van de al verrichte 

onderzoeken voor de vaststelling van het bestemmingsplan Buiten de Veste.  
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Naar de exacte noodzakelijke investeringen in voorzieningen van openbaar nut, zoals riolering, trottoirs, 

groen, verlichting moet nog nader worden gekeken (kosten voor bouw- en woonrijp maken). 

 Buiten de Veste  Steenbergen 

 

 

Planologisch traject. 

Op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a van de Wabo kan voor een periode van maximaal 10 jaar worden 

afgeweken van een bestemmingsplan. (het college is hiertoe het bevoegde gezag) Het gaat hier om de 

reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken. Aanvraag omgevingsvergunning voor een planologische 

afwijking. Na 8 weken kan deze al worden vergund. Hoe langer de tijdelijke periode hoe zwaarder de 

motiveringsplicht wordt.  

Punt van aandacht vormt de vergunning in het kader van brandveilig gebruik. Hiervoor geldt een langere 

voorbereidingsprocedure van maximaal 26 weken.  

 

Termijn tijdelijke afwijking 

Het is aan te raden om een termijn van maximaal 5 jaar aan te houden voor de tijdelijke afwijking 

Uitgangspunt is hierbij dat het COA dit voldoende aantoont. Een langere termijn is ook mogelijk tot 

maximaal 10 jaar, maar dit moet de COA dan wel overtuigend kunnen aantonen anders kan het in geval 

van bezwaren hierop mislopen bij een rechter. 

 

Procedure: 

Alvorens een officiële aanvraag te doen is het verstandig om een document te hebben, een ruimtelijke 

onderbouwing die aan de basis ligt van een aanvraag om tijdelijke ontheffing, waarin alle punten aanbod 

komen zoals parkeren, de tijdelijke behoefte, verkeersbewegingen, bouwhoogte, etc. etc. Maar ook zaken 

die niet direct van belang zijn voor de planologie, zoals begeleiding, inburgering, onderwijs etc. (het 

laatste is overigens niet juridisch noodzakelijk maar is wel wenselijk). 

 

Hoe lang het opstellen van een dergelijk document duurt is lastig in te schatten. De ervaring is dat dit  

binnen 2 maanden zou moeten kunnen lukken en dat hiermee vervolgens de inspraak in kan worden 

gegaan (dit is overigens niet verplicht, maar gelet op de impact is het wel verstandig). Na het verwerken 

van de inspraakreacties in overleg met het COA, naar verwachting is hiermee een week of 5-6 gemoeid, 

kan een vergunningaanvraag worden ingediend. Hierop moet binnen 2 maanden een besluit worden 

genomen.  
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Al met al dient rekening gehouden te worden met een minimale periode van ongeveer 6 maanden voordat 

de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Uiteraard staat tegen de verlening van de vergunning 

een bezwaarmogelijkheid open.  

 

Aanpassing infrastructuur. 

De gemeentelijke infrastructuur dient aangepast te worden. Zodra duidelijkheid is over de ruimtelijke 

onderbouwing kunnen de voorbereidingen hiervoor gestart worden. 

 

Samenvattend: 

Crisisnoodopvang: 

- De beslissingsbevoegdheid over crisisnoodopvang ligt bij de Burgemeester. 

- Alvorens een standpunt hierover in te nemen wordt het debat over vluchtelingenopvang 

afgewacht. (beeldvormende vergadering op 21 oktober 2015) 

 

Reguliere opvang: 

- Het COA heeft extra plaatsen nodig, voor nu én voor volgend jaar (2016). Ze komen ruimte te 

kort. Daarom heeft het COA een oproep gedaan aan gemeenten om hen te helpen. 

- Prioriteit van het COA ligt op dit moment bij reguliere opvang.  

- Het COA is nu alleen in gesprek met gemeenten die minimaal 600 personen kunnen opvangen.  

- De gemeente Steenbergen is nog niet actief benaderd door het COA 

- In onze gemeente heeft het college en gemeenteraad nog geen standpunt ingenomen over de 

vluchtelingenopvang. 

- In onze gemeente is slechts één locatie (Buiten de Veste) beschikbaar waar huisvesting 

asielzoekers inpasbaar is. 

- Het vestigen van een asielzoekerscentrum zal in onze gemeente grote maatschappelijke impact  

hebben bij de bevolking.  

- Het is een reëel risico dat de ontwikkeling van Buiten de Veste zal stagneren bij bouw van een 

tijdelijk asielzoekerscentrum op die locatie. 

- Er dient rekening gehouden te worden met een minimale termijn van 6 maanden voor de afgifte 

van een omgevingsvergunning. 

 

Indien uw Raad een positieve grondhouding inneemt bij een mogelijke vestiging van een 

asielzoekerscentrum dan dienen hiertoe kaders gesteld te worden.  

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos 


