
 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2015-75) 

 

 

Documentnummer: 15g0015600 / 15zk006549 

Inlichtingen bij:  R. Meinen 

Telefoonnummer: (0314) 373 874 

Bijlagen:  Brief COA m.b.t. verzoek tijdelijke ophoging capaciteit d.d. 30-07-2015 

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een procesopvanglocatie 2014 

Ingetrokken raadsvoorstel Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit De Kruisberg met 225 plaatsen 

Brief aan omwonenden m.b.t. mededeling COA 

 Pagina 1 van 2 

 

   

 

Onderwerp: Realisatie van 225 noodopvangplaatsen De Kruisberg  

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  

Datum: 27 augustus 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Voormalig penitentiaire inrichting De Kruisberg is sinds juni 2014 in gebruik als 

procesopvanglocatie voor maximaal 350 asielzoekers. De gemeente Doetinchem heeft een 

bestuursovereenkomst gesloten met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) die duurt 

tot 16 juni 2016, met een eenzijdige optie tot verlenging (door COA) tot maximaal 16 juni 

2017. In voormalig PI De Kruisberg worden thans (tot uiterlijk 16 juni 2017) tot maximaal 350 

asielzoekers opgevangen.  

 

Met uw raad is afgesproken dat u geïnformeerd wordt over wijzigingen in het gebruik van 

voormalig PI De Kruisberg en aanvragen voor ophoging van de capaciteit. Een dergelijk 

verzoek heeft de gemeente Doetinchem tijdens het zomerreces (eerste week van augustus) 

bereikt. Deze aanvraag (zie het kopje “Het eerdere verzoek”) behelsde medewerking van het 

college aan het realiseren van 225 extra pol-plekken, voor de duur van drie maanden in pol De 

Kruisberg. Hiertoe is een bestuurlijk proces in gang gezet, dat op woensdagavond 26 augustus 

met het presidium van de gemeenteraad is besproken (zie hiervoor het -ingetrokken- 

raadsvoorstel in de bijlage).  

 

Het college informeert u middels deze raadsmededeling over de acute ontwikkelingen die 

sindsdien hebben plaatsgevonden. 

 

Inrichting van 225 noodplekken voor opvang 

Op diezelfde avond van woensdag 26 augustus heeft de gemeente van het directiebestuur van 

het COA vernomen (hierna: de mededeling) dat het COA met vrijwel onmiddellijke ingang op 

diverse locaties in den lande over moet gaan tot het realiseren van extra opvangplekken voor 

asielzoekers. Dit om redenen van de onverminderde instroom van asielzoekers en het 

navenant ontstane tekort aan opvangplekken. Deze maatregel wordt doorgevoerd, ongeacht 

de lokale afspraken die hieromtrent  bestaan. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

heeft deze mededeling van COA telefonisch onderschreven.  

 

Het COA acht De Kruisberg één van de locaties die geschikt is voor deze extra opvang. Het 

COA heeft de gemeente Doetinchem medegedeeld dat zij zal proberen te handelen in de geest 

van de vorige aanvraag: dus 225 extra plekken in de bestaande bebouwing. De plekken worden 

gerealiseerd door o.a. veldbedden (en slaapschotten) te plaatsen in de bestaande sportzalen 

Aan het einde van week 35 worden de eerste extra asielzoekers verwacht op De Kruisberg. 
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Het eerdere verzoek (begin augustus) 

Het college was tot op het moment van de mededeling bezig met het processueel inrichten 

van het eerdere verzoek tot realisatie. Dit was al een versneld proces, waarbij de leden van de 

gemeenteraad en de direct omwonenden rond 27 augustus geïnformeerd zouden worden, 

voordat het college een definitief besluit zou nemen op die eerdere aanvraag (zie de bijlage). 

Dit proces is door de mededeling van het COA doorkruist. Toch wil het college u hiervan op 

de hoogte brengen omdat het relevante feiten bevat voor de huidige mededeling en proces. 

 

Bij brief van 4 augustus heeft het COA verzocht om toestemming van het college om De 

Kruisberg 225 bedden voor noodopvang te mogen voorzien. Het ging (en gaat) daarbij o.a. om 

plaatsen van bedden in de bestaande bebouwing (sportzaal). 

 

Dit om reden van oplopende capaciteitstekorten in de bestaande opvangcentra voor 

asielzoekers door mondiale ontwikkelingen en een niet aflatende stroom van vluchtelingen 

(hierover is o.a. ook bericht door de landelijke media). Het college is in diezelfde week gestart 

met de voorbereidingen om e.e.a. aan uw raad en omwonenden kenbaar te maken. Het COA 

zelf hanteerde 28 augustus als eerste moment voor bestuurlijke afstemming, dus eventuele 

ingebruikname zou eerst daarna plaatsvinden. 

 

Bij telefonische melding van 11 augustus heeft het COA de gemeente echter laten weten De 

Kruisberg met onmiddellijke (zo spoedig mogelijke) ingang te willen gebruiken en heeft hij 

operationele maatregelen getroffen om dit mogelijk te maken (o.a. controle brandveiligheid). 

Het college heeft toen, gezien de humanitaire urgentie, besloten om een versneld proces op te 

starten richting uw raad en de direct omwonenden. Er was toen nog sprake van een keuze 

voor de gemeente om wel óf geen medewerking te verlenen. Dit proces is vervat in het 

(inmiddels door de realiteit ingehaalde) raadsvoorstel.  

 

Communicatie met direct omwonenden/de buurt  

Wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld dat openbaarheid en transparantie in dit 

proces van het grootste belang is. Tegelijkertijd met het verzenden van deze raadsmededeling 

zijn daarom de direct omwonenden per brief (zie de bijlage) op de hoogte gesteld van de 

mededeling van het COA. Ook Buurtcomité De Kruisberg is geïnformeerd.  

 

Er wordt daarnaast een openbare informatie-avond georganiseerd op maandag 31 augustus, 

waaraan COA medewerking zal verlenen. De wijkregisseur is en blijft tijdens het hele proces 

het gemeentelijk aanspreekpunt voor de omwonenden.  

 

Verdere informatievoorziening 

Ook voor het college zijn nog niet alle feiten en omstandigheden van de mededeling helder. 

Nieuwe feiten en verduidelijkingen omtrent de toepasbaarheid van de bestuursovereenkomst, 

de duur van de noodopvang, de fysieke (brand)veiligheid, leefbaarheid in de buurt en 

additionele verantwoordelijkheden van het college doen wij u (en de direct omwonenden) 

vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk toekomen. 


