
gemeente ÌQUÌ Doetiĩicheiĩl 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Unit Huisvesting) 
Mevrouw mr. drs. C. Schippers 

Sir Winston Churchillaan 366a Verzonden op: 

2285 SJ RIJSWIJK 31MRT 2015 

datum: 

ons kenmerk: 
inlichtingen bij: 
telefoonnummer: 

26 maart 2015 

I5u0007l05/ I5zk006549 
de heer L. Hakvoort 
065I I 0475 I 
(0314) 373 874 

onderwerp: 

uw kenmerk: 
uw brief van: 
bijlagen: 

Reactie college Doetinchem op 
verzoek tot medewerking 
haalbaarheidsonderzoek realisatie 
GVL De Kruisberg 
UHV/EDAI5U.000307 
9 februari 2015 

Geachte mevrouw Schippers, 

Op I I februari j l . ontving het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Doetinchem uw brief inhoudende een verzoek to t medewerking aan een 
haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zou betrekking hebben op de realisatie van een 
gezamenlijke vreemdelingenlocatie (GVL) op de locatie van de voormalige PI De Kruisberg. 

Tijdens de bespreking op 3 maart j l . zijn de randvoorwaarden en kenmerken van het 
haalbaarheidsonderzoek door uw medewerkers nader geduid. De gemeentelijke delegatie heeft 
dit gesprek als constructief en verduidelijkend ervaren. 

Besluit 
De gemeente Doetinchem heeft een bestuursovereenkomst met het C O A over de vestiging 
van een Proces Opvang Locatie. Deze overeenkomst is nog steeds van kracht. Uw verzoek 
betreft een nieuw verzoek en maakt geen onderdeel uit van hetgeen overeen is gekomen in 
de bestuursovereenkomst. Gelet op het feit dat de gemeente Zevenaar in overleg met u al 
een haalbaarheidsonderzoek uitvoert ziet het College van Burgemeester en Wethouders geen 
aanleiding om uw nieuwe verzoek in overweging te nemen. 
Als u een verzoek doet to t uitbreiding van de bestaande Proces Opvang Locatie, conform 
artikel 4 van de bestuursovereenkomst, dan zal het College dit in overweging nemen na 
consultatie van de gemeenteraad en de omwonenden. 

Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze beslissing nog vragen hebben dan vernemen wij graag van u. 
Uiteraard zijn wij ook met graagte bereid om deze beslissing in een gesprek toe te lichten. 
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Hiervoor kunt u contact opnemen met onze procescoördinator en tevens eerste 
ambtelijk aanspreekpunt, de heer L. Hakvoort. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

burgemeester secretaris 
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