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Geacht College, 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 17 september 2014 hebben we naast de huidige 
opvang van vreemdelingen eveneens gesproken over de mogelijke realisatie van een 
zogenaamde gezamenlijke vreemdelingenlocatie ( G V L ) op de locatie De Kruisberg. De 
wens om dit te onderzoeken is voor ons nog steeds actueel. 

Binnen een G V L werken de Immigratie- en naturalisatiedienst ( IND) , het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek ( D T & V ) - ofwel 
de kleine vreemdelingenketen - gezamenlijk aan de beoordeling van de asielaanvraag, 
de opvang van asielzoekers en de regie op terugkeer. 

In de huidige situatie worden vreemdelingen (soms met kinderen) gedurende de 
algemene asielprocedure vroeg in de ochtend en laat in de middag of de avond vervoerd 
tussen de opvanglocatie van het COA en het kantoor van de I N D en vice versa. 
Gedurende het verbl i j f op het kantoor van de I N D doet de situatie zich voor dat de 
vreemdeling regelmatig wacht op het feitelijke gesprek en/of de terugreis naar de 
opvanglocatie. 

Als de uitkomst van de beoordeling van de asielaanvraag niet leidt tot een 
verblijfsvergunning, dan verhuist de afgewezen asielzoeker vaak naar een andere locatie 
van waaruit de D T & V inzet pleegt op terugkeer naar het land van herkomst. 

We willen in beide situaties de vreemdeling graag centraal stellen, en willen daarom 
overbodige reisbewegingen en wachttijden binnen de procedure voor hen zo veel als 
mogelijk beperken. Door deze onderdelen van de asielprocedure op één locatie te laten 
plaatsvinden, menen we deze voor een belangrijk deel weg te kunnen 
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nemen. Tegelijk draagt dit bij aan nog effectievere samenwerking binnen de keten, en 
kunnen vermijdbare kosten worden voorkomen. Een G V L sluit daarmee ook aan op het 
verantwoord omgaan met publieke middelen. Een dergelijke G V L willen we graag voor 
een lange periode realiseren. Dat schept eveneens mogelijkheden om een duurzame 
invulling te geven aan (anders leegstaand) rijksvastgoed ten behoeve van andere 
publieke functies. 

Namens de kleine vreemdelingenketen vragen we daarom om uw medewerking aan een 
haalbaarheidsonderzoek inzake de omvorming van de huidige opvanglocatie De 
Kruisberg naar een dergelijke G V L . De contouren voor een dergelijke G V L zien w i j als 
volgt: 

looptijd minimaal 15 jaar na realisatie 
doelgroep opvang van vreemdelingen/asielzoekers ongeacht de juridische 

De uitbreiding van zowel de doelgroep als de omvang van de capaciteit brengt een forse 
uitbreiding van de werkgelegenheid met zich mee. Dit volgt met name vanuit de 
kantoorfunctie van de 1ND (circa 310 fte inclusief ketenpartners). Uiteraard zal wel 
rekening gehouden worden met lopende personele verplichtingen. 

De kosten van een dergelijk haalbaarheidsonderzoek worden door ons gedragen. We 
zouden dit onderzoek graag in mei 2015 willen afronden. Het zou ons voorstel zi jn om 
tijdens een vervolgoverleg een toelichting te geven op ons verzoek om medewerking. 
Daarin is uiteraard aandacht voor wat de realisatie van een G V L met zich meebrengt, en 
kunnen we aangeven op welke onderdelen het haalbaarheidsonderzoek zich ons inziens 
richt. Natuurlijk zouden we dan ook graag uw houding ten aanzien van ons verzoek 
vernemen. 

Mochten we u voor uw afweging nu al kunnen voorzien van nadere informatie, dan 
vernemen we dat graag. 

omvang capaciteit 
fase van de asielprocedure 
750 vreemdelingen/asielzoekers 
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Voor de volledigheid merk ik op dat indien de kleine vreemdelingenketen en/of uw 
gemeente op basis van de mogelijke uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek geen 
mogelijkheden zien voor de realisatie van een G V L op De Kruisberg, het COA graag 
alsnog met u w i l spreken over de uitbreiding en continuering van De Kruisberg. Dit 
vanuit de nog steeds aanwezige capacitaire druk, en in l i jn met de huidige 
bestuursovereenkomst en de gesprekken die daarover hebben plaatsgevonden. 

Met vriendelijke groet, 
kleine vreemdelingenketen, nam 

mr. d s. C. (Carolien) Schippers 
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