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Onderwerp: Voorgenomen kader college inzake tijdelijke ophoging 

capaciteit De Kruisberg 

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  

Datum: 02 september 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op woensdagavond 26 augustus heeft het college van het directiebestuur van COA (Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers) vernomen dat het COA met vrijwel onmiddellijke ingang op 

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

asielzoekers. Deze mededeling geeft het voorgenomen kader weer dat het college hanteert 

inzake tijdelijke ophoging van de capaciteit op De Kruisberg. Deze mededeling is 

complementair aan raadsmededeling 2015-75 die uw raad reeds ontvangen heeft. 

 

Voorgenomen besluit van het college 

Het college heeft op 25 augustus jl. een besluit genomen waarin hij kenbaar heeft gemaakt 225 

extra opvangplekken voor de duur van 3 maanden toe te willen staan. Dit was onderdeel van 

het raadsvoorstel en een voorgenomen besluit op het eerste verzoek.  

 

Naar aanleiding van de omwonendenbijeenkomst op maandag 31 augustus jl. heeft het college 

de volgende toevoeging aan het bestuurlijk kader, zoals reed benoemd in het ingetrokken 

raadsvoorstel (bijlage bij de voorgaande raadsmededeling).  

 

t.a.v. de leefbaarheid in de buurt: 

Bewoners (o.a. bij monde van leden van het Buurtcomité) geven aan zich onvoldoende serieus 

genomen te voelen. Het gaat hierbij o.a. om het door COA beperken/tegengaan van de 

ervaren geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Het COA heeft toegezegd hier aanvullende 

maatregelen (extra beveiliging en voorlichting) voor te nemen en wil buurtbewoners 

nadrukkelijker betrekken bij het informeren van de pol-bewoners. 

 

Het college zal extra inspanningen plegen (via wijkregie) om dit overleg op een constructieve 

wijze te laten plaatsvinden. 

 

t.a.v. de tijdelijkheid van de situatie: 

Op diverse momenten (o.a. het telefoongesprek van 26 augustus en de bewonersbijeenkomst 

van 31 augustus) heeft het COA aangegeven deze termijn van 3 maanden niet langer te kunnen 

garanderen/hanteren. Bij monde van de bestuursvoorzitter is door het COA uitgesproken dat 

het, gezien de hoge instroom en hangende de lopende onderhandelingen met andere 

gemeenten, niet ondenkbaar of uit te sluiten is dat het COA binnenkort met een additionele 

vraag voor De Kruisberg komt.  

 

Het kan dan, zo blijkt uit de toelichting van COA, gaan om meer opvangplekken, een meer 

langdurige noodopvang (dus langer dan 3 maanden), om andere opvangmodaliteiten (zogeheten 

“paviljoens”- een soortement grote stevige tenten met vaste kamers) of om een combinatie 

daarvan. 
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Aanvullend kader - perspectief 

Het college acht de kans dat deze laatste vraag zich manifesteert reëel, en wil daarom richting 

omwonenden een perspectief schetsen wat de gemeente Doetinchem in een dergelijke situatie 

acceptabel acht. Onderstaand (voorgenomen) kader is daarom het maximale waaraan het 

college medewerking kan en wil verlenen:  

Onder de voorwaarden dat: 

 De fysieke veiligheid van de bewoners van pol De Kruisberg is gewaarborgd; 

 Humane opvang gewaarborgd blijft; 

 De additionele opvang plaatsvindt in de bestaande bebouwing; 

 Er sprake is/blijft van een dringende humanitaire situatie en; 

 COA zich in het bijzonder inspant om de leefbaarheid in de wijk, in samenspraak met de 

omwonenden te waarborgen; 

Stemt het college in met het op de onderstaande punten afwijken van de huidige 

bestuursovereenkomst: 

 Een tijdelijke uitbreiding met 225 plaatsen; 

 Dit toe te staan voor de duur van 3 maanden; 

 Éénmalige verlenging van die periode van 3 maanden, met een additionele 3 maanden 

(3+3) is mogelijk wanneer het COA vooraf, schriftelijk en gemotiveerd een verzoek 

indient bij het college waarom deze verlenging noodzakelijk is. 

 

Het college hanteert als startdatum voor deze termijn 1 september 2015. De periode loopt 

dus tot uiterlijk 1 december 2015. Een eventuele verlenging duurt uiterlijk tot 1 maart 2016. 

Na deze periode is de bestuursovereenkomst in zijn oorspronkelijke vorm geldig (dus 350 

personen). 

 

Verder verloop 

Het college zal, gehoord hebbende de beraadslaging in uw raad, gehoord hebbende de 

gevoelen van de direct-omwonenden een definitief besluit nemen over het voorgenomen 

kader. Als dat besluit genomen is zal het college uw raad (mededeling), de omwonenden (brief) 

en het COA (brief) zo spoedig mogelijk daarna informeren. 


