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Onderwerp: Beantwoording verzoek COA haalbaarheidsonderzoek GVL 

in/bij De Kruisberg  

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  

Datum: 24 maart 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Sinds juni 2014 is de voormalig PI De Kruisberg door het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) in gebruik genomen als procesopvanglocatie (pol) voor asielzoekers. 

Vanwege de onverwachte toename van vluchtelingen en de navenant ontstane 

capaciteitstekorten in pol’s elders in het land, heeft het COA De Kruisberg eind mei 2014 

aangemerkt als locatie voor een opvangcentrum. Reeds vanaf 18 juni zijn de eerste asielzoekers 

opgevangen, hetgeen kenmerkend is voor de beperkte acclimatisatietijd die omwonenden, 

maatschappij, politiek en bestuur gegund is. De raad heeft aan dit feit uiting gegeven met een 

aangenomen motie (d.d. 26 juni 2014), waarbij ook erkend is dat de formele rol van de 

gemeente op bepaalde aspecten van de realisatie van de pol beperkt is. 

 

Op 19 november 2014 is de bestuursovereenkomst Inzake de vestiging van een proces 

Opvanglocatie tussen het COA en de gemeente Doetinchem ondertekend. De raad is door 

middel van een mededeling op de hoogte gesteld van de belangrijkste randvoorwaarden van 

het college, welke onder andere als volgt beslag hebben gekregen in voornoemde 

overeenkomst: 

 

“Artikel 4. 

1. In het opvangcentrum worden maximaal 350 capaciteitsplaatsen ingericht. 

 

2. Indien uitbreiding van het maximale aantal van 350 capaciteitsplaatsen noodzakelijk is, treedt het 

COA in overleg met de gemeente om de noodzakelijkheid (instroom onverminderd hoog) en de 

mogelijkheid (zijn alle afspraken en toezeggingen die gedaan zijn nagekomen) voor de uitbreiding te 

bespreken, waarbij een maximum geldt van 800 (350 + 450) capaciteitsplaatsen. 

 

3. Alleen met instemming van het college die hiervoor de raad zaal consulteren kan de 

opvangcapaciteit worden vergroot tot 800 plaatsen.” 

 

Verzoek van het COA 

Het COA heeft ons college per brief (zie bijlage d.d. 9 februari 2015) laten weten dat ze een 

haalbaarheidsonderzoek wil doen voor de realisatie van een gezamenlijke vreemdelingenlocatie 

(GVL) in/bij De Kruisberg. Dit onderzoek doet het COA namens de kleine vreemdelingenketen 

bestaande uit het COA, de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & 

Vertrek (DT&V). 
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Het haalbaarheidsonderzoek zou zich richten op de kansen voor realisatie van een GVL met 

plaats voor 750 asielzoekers voor een periode van minimaal 15 jaar. Het COA vraagt in haar 

brief: “medewerking aan een haalbaarheidsonderzoek inzake de omvorming van de huidige 

opvanglocatie De Kruisberg naar een dergelijke GVL.” 

 

Dit nieuwe verzoek past niet binnen de huidige afspraken zoals die vastgelegd zijn in de 

bestuursovereenkomst. Het college ziet de genoemde volumes en aard van de opvang in de 

onderzoeksvraag als een nieuwe situatie.  

 

Randvoorwaarden haalbaarheidsonderzoek 

De portefeuillehouder heeft de ontvangst van het verzoekschrift aan het COA bevestigd. 

In deze bevestiging is aangegeven dat de gemeente met het COA in gesprek wil over de 

precieze inhoud van het onderzoek, de randvoorwaarden van het onderzoek (750 plaatsen, 

duur en vorm van de plaatsen) en hoe het COA exact invulling aan de GVL zou willen geven.  

Dat gesprek heeft plaatsgevonden op 3 maart, waarbij de belangrijkste conclusies waren: 

 

1. Een GVL op locatie De Kruisberg houdt in dat er naast een uitbreiding van de 

opvangmogelijkheden een aantal ’kantoorfuncties’ op het terrein gevestigd zouden worden. 

Het zou dan gaan om faciliteiten van de IND, DT&V en van het COA zelf. 

2. Deze kantoorfunctie brengt ca. 310 fte aan arbeidsplaatsen met zich mee, die voor het 

overgrote deel al ingevuld zijn. 

3. Het aantal opvangplekken wordt vergroot van 350 naar 750. Afhankelijk van de alsdan 

bestaande landelijke behoefte worden deze flexibel ingezet in de vorm van pol-plekken,  

azc-plekken en/of DT&V-plekken. Dat betekent dat, anders dan nu, er ook opvangplekken 

zouden komen die voor langere tijd bezet worden door dezelfde asielzoekers. Deze 

mensen worden in dat geval inwoner van Doetinchem. Het COA wil deze 750 opvang-

plekken flexibel inzetten. Zie het kopje Wat is het verschil tussen pol en azc? voor meer 

informatie over de verschillen tussen deze typen opvang. 

 

Daarmee hebben wij ons voldoende vergewist van de voorwaarden omtrent het 

haalbaarheidsonderzoek. In het voornoemde gesprek heeft COA uitgesproken dat voldoende 

maatschappelijk en bestuurlijk/politiek draagvlak een essentieel onderdeel is van het 

haalbaarheidsonderzoek en van realisatie. Deze uitspraak is in de geest ook verankerd in 

artikel 4, lid 3 van de bestuursovereenkomst. Het COA verricht in beginsel daarom geen 

haalbaarheidsonderzoek als de gemeente daaraan geen medewerking verleent. 

 

In het gesprek op 3 maart bleek tevens dat de kleine vreemdelingenketen bij een andere 

gemeente het verzoek had gedaan om medewerking te verlenen aan een haalbaarheids-

onderzoek naar een GVL. In het overleg kwam niet naar voren bij welke gemeente dit verzoek 

is neergelegd. Later bleek dat college van de gemeente Zevenaar is verzocht medewerking te 

verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek betreffende de realisatie van een GVL met ca. 

750 opvangplaatsen. Dit verzoek heeft het COA op 6 januari aan de gemeente Zevenaar 

gedaan, waarmee het college van Zevenaar reeds op 13 januari heeft ingestemd. 
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Geen deelname aan haalbaarheidsonderzoek 

De gemeente Doetinchem heeft een bestuursovereenkomst met het COA over de vestiging 

van een Proces Opvang Locatie. Deze overeenkomst is nog steeds van kracht. Het verzoek 

van het COA is een nieuw verzoek en maakt geen onderdeel uit van hetgeen overeen is 

gekomen in de bestuursovereenkomst. Mede gelet op het feit dat de gemeente Zevenaar in 

overleg met het COA al een haalbaarheidsonderzoek uitvoert, zien wij geen aanleiding om het 

nieuwe verzoek van het COA in overweging te nemen. 

 

Als het COA een verzoek doet tot uitbreiding van de bestaande Proces Opvang Locatie, 

conform artikel 4 van de bestuursovereenkomst, dan zullen wij dit in overweging nemen na 

consultatie van uw raad en de omwonenden.  

 

Communicatie 

Wij hechten er sterk aan omwonenden en raad actief en transparant te informeren over deze 

ontwikkelingen. Dit is als zodanig ook afgesproken met het buurtcomité. Daarnaast geven wij 

hiermee uitvoering aan voornoemde motie. 

 

De voorzitter van het buurtcomité (bewonersvertegenwoordiging) is gelijktijdig met de 

verzending van deze mededeling telefonisch geïnformeerd en uitgenodigd voor een toelichting 

door de portefeuillehouder. Direct aansluitend wordt de buurt per brief geïnformeerd over de 

situatie. Nadat directbetrokkenen zijn geïnformeerd, wordt de pers via een persbericht en 

persgesprek door de portefeuillehouder geïnformeerd.  

 

Dit betekent in de tijd het volgende: 

1. Dinsdag 24 maart: besluit college 

2. Dinsdag 24 maart, na collegebesluit: telefonisch contact met voorzitter buurtcomité 

3. Dinsdag 24 maart, na collegebesluit: verzenden raadsmededeling naar raad 

4. Dinsdag 24 maart, na contact voorzitter buurtcomité en informeren raad: verspreiden 

brief in buurt De Kruisberg 

5. Informeren COA middels brief.  

6. Woensdagmiddag 25 maart: persgesprek 

7. Woensdagavond 25 maart: gesprek met buurtcomité 

8. Woensdagavond 25 maart: persbericht op www.doetinchem.nl  

9. Woensdag 1april: artikel op gemeentepagina 

 

Conform afspraak met COA is deze aanpak vooraf met hen besproken en kent COA de 

inhoud van de bewonersbrief. Ook heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk afstemming 

plaatsgevonden met de gemeente Zevenaar. 

 

  

http://www.doetinchem.nl/
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Achtergrondinformatie - Wat is het verschil tussen een pol en een azc? 

Het COA is belast met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Omdat de 

asielprocedure uit verschillende fases bestaat, zijn er ook een aantal verschillende typen 

opvanglocaties. Het gaat, elkaar grosso modo opvolgend in de chronologische fases van de 

asielprocedure, om deze soorten: 

 

Centrale ontvangstlocatie (col): Direct na binnenkomst in Nederland vangt het COA de 

asielzoeker op in de enige col, in het Groningse Ter Apel. 

 

Procesopvanglocatie (pol): In een procesopvanglocatie worden asielzoekers opgevangen die in 

de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). De pol’s bevinden 

zich altijd in de buurt van het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar 

de aanvraag van de asielzoeker in behandeling is. Het verblijf is van tijdelijke aard (gestreefd 

wordt naar 2 tot 3 weken) en gericht op relocatie elders. Er zijn vijf procesopvanglocaties 

in Nederland, waarvan er één in de Doetinchemse Kruisberg is gevestigd. 

 

Asielzoekerscentrum (azc): De meeste opvanglocaties van het COA zijn reguliere 

asielzoekerscentra. Er zijn verschillende asielzoekerscentra verspreid over het land. Een 

gemiddeld asielzoekerscentrum telt zo’n vierhonderd bewoners, van soms wel veertig 

verschillende nationaliteiten. In het azc zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. 

Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Opvang 

alhier is gericht op langer verblijf. 

 

Een pol heeft dus een wezenlijk ander karakter dan een regulier azc, waar asielzoekers langer 

verblijven in afwachting van de uitkomsten van hun aanvraagprocedure. Géén van deze vormen 

van opvang moet verward worden met de term Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie 

(GVL). Een opvang (één of meerdere van de hierboven omschreven typen opvanglocaties) is 

weliswaar één component van een GVL, maar daarin zijn bovendien ook andere aan 

vreemdelingenopvang gerelateerde ondersteuning en diensten begrepen. Dit zijn bijvoorbeeld 

kantoren van COA, IND en/of DT&V (de kleine vreemdelingenketen). 

 

In het haalbaarheidsonderzoek gaat het om 750 plekken die flexibel in te zetten zijn als pol-, 

azc- en terugkeerplek, plus additionele kantoorfuncties. Het COA heeft aangegeven dat zij in 

tijden van hoge instroom (veel asielzoekers komen naar Nederland) behoefte heeft aan veel 

pol-plekken. In tijden van stabiele instroom zou men op de Kruisberg meer azc-plekken willen 

toewijzen, waar in tijden van uitstroom juist meer uitstroomplekken nodig zijn. Het gaat hier 

dus om communicerende vaten al naar gelang de behoefte van het COA. 
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Achtergrondinformatie - Verantwoordelijkheid voor zorg & scholing 

Vanwege het in principe zeer tijdelijke verblijf (2 à 3 weken) worden de bewoners van het pol 

thans niet gezien als inwoners van Doetinchem. Dit betekent dat het COA zelf 

verantwoordelijk is voor het bieden van ’brood, bed en bad’. Concreet betekent dit dat zorg- 

en/of onderwijsvragen door het pol zelf moeten worden ingevuld. Dit kan in de vorm van het 

opzetten van een volledig eigen zorg- en onderwijsinfrastructuur binnen het pol, maar in de 

praktijk wordt vaak via inkoop een beroep gedaan op de infrastructuur die lokaal voor handen 

is (bijvoorbeeld huisarts en meer specialistische zorg). De facto is dat laatste ook bij pol 

De Kruisberg aan de orde. Verder is er inmiddels een dependance van VluchtelingenWerk 

Nederland open. De gemeente staat dus buiten de bekostiging van de opvang.Wel heeft de 

gemeente een controlerende en corrigerende taak wanneer kinderen in de schoolgaande 

leeftijd geen onderwijs ontvangen.  

 

Wanneer er op De Kruisberg reguliere azc-plekken gerealiseerd worden, heeft dit 

consequenties voor de gemeentelijke taak. Deze bewoners worden dan inwoners van 

Doetinchem en vallen daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid als het gaat om 

het bieden van zorg en onderwijs. 

 

 


