
Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit 

De Kruisberg met 225 plaatsen 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: R. Meinen 

INGETROKKEN telefoonnummer: 373 874 
 e-mailadres: r.meinen@doetinchem.nl 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van het verzoek van het COA, inhoudende tijdelijke uitbreiding 

van de procesopvangcapaciteit op De Kruisberg met 225 bedden. 

2. Kennisnemen van het voornemen van het college om medewerking te verlenen 

aan dit verzoek. 

3. Eventuele zienswijzen hieromtrent kenbaar maken. 

 

Aanleiding 

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

opvanglocatie (pol) voor maximaal 350 asielzoekers. Wij hebben 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. 

 

Op 30 juli jl. zijn wij telefonisch door het COA op de hoogte gebracht van oplopende 

capaciteitstekorten in de bestaande opvangcentra voor asielzoekers, waarbij is aangegeven dat 

het COA op de Kruisberg mogelijkheden zag om additionele opvangcapaciteit te realiseren. 

 

Dit telefoongesprek is schriftelijk verder geconcretiseerd bij een op dinsdag 4 augustus 

ontvangen brief, inhoudende een verzoek om medewerking bij het tijdelijk ophogen van de 

capaciteit op De Kruisberg met 225 plaatsen: 

 

 

“Tijdens ons telefonisch overleg op 30 juli jl. heb ik gesproken met de heer Joosten over het tijdelijk 

inrichten van noodcapaciteit op de bestaande opvanglocatie in de Kruisberg te Doetinchem. 

 

Het COA heeft deze tijdelijke capaciteit nodig in verband met een aanhoudende stijging van de 

bezetting op de opvanglocaties. Er zijn verschillende redenen voor de stijging van de bezetting, die 

eerder verder toe- dan afneemt. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere uit Syrië. Ook 

zien we een toename van het aantal vergunninghouders dat wacht op een woning binnen een 

Nederlandse gemeente. Daarnaast hebben we te maken met zogenaamde nareizigers; dat zijn de 

familieleden van vergunninghouders die later naar Nederland afreizen. 

 

Met het oog op deze urgente situatie hebben wij bekeken op welke bestaande locaties wij tijdelijk 

capaciteit zouden kunnen bijschakelen. Wij zien daarbij ook mogelijkheden in de bestaande 

bebouwing van de Kruisberg.  

 

Concreet verzoek 

Gezien de goede samenwerking tussen uw gemeente en het COA, wil ik u daarom verzoeken 

medewerking te verlenen aan het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit met 225 bedden 

voor de periode van 3 maanden. Wij hopen dit verder toe te lichten en met u af te stemmen in 

het bestuurlijk overleg van 28 augustus, zodat wij deze capaciteit vervolgens zo spoedig mogelijk 

kunnen inzetten. 

 

Mocht de instroom tussentijds nog hoger worden dan verwacht, dan hoop ik eerder een beroep op u te 

kunnen doen om de noodcapaciteit te kunnen realiseren. Mocht ik u van verdere informatie kunnen 

voorzien dan verneem ik dit graag.” 

 

 



Samengevat kent de vraag van COA dus de volgende elementen: 

- uitbreiding met 225 bedden (maximale capaciteit opvang wordt dan 575 personen); 

- voor de duur van drie maanden (ingangsdatum nog niet bekend). 

 

Bij telefonische melding van 11 augustus heeft het COA ons echter laten weten De Kruisberg 

met onmiddellijke (zo spoedig mogelijke) ingang te willen gebruiken en heeft het COA 

eigenstandig operationele maatregelen getroffen om dit mogelijk te maken (onder andere 

controle brandveiligheid door brandweer, voorbereiding plaatsen bedden). Eveneens is 

telefonisch toegelicht dat: 

- de additionele capaciteit wordt gerealiseerd in de bestaande bebouwing, bijvoorbeeld door 

het plaatsen van veldbedden in de sportzaal; 

- het gaat om uitbreiding van het aantal reguliere procesopvanglocatie-plekken. 

 

Kern 

Met uw raad hebben wij afgesproken dat u geïnformeerd wordt over wijzigingen in het gebruik 

van voormalig PI De Kruisberg. Bij aanvragen voor ophoging van de capaciteit consulteren wij 

uw raad. Een dergelijk verzoek heeft ons tijdens het zomerreces bereikt. 

 

In voormalig PI De Kruisberg worden op dit moment (tot uiterlijk 16 juni 2017) tot maximaal 

350 asielzoekers opgevangen. Het COA wenst de capaciteit daar voor de duur van drie 

maanden zo spoedig mogelijk uit te breiden naar maximaal 575 bedden, dus een ophoging van 

225 plaatsen. Daarmee zien wij ons geplaatst voor een dilemma. Het gaat daarbij om een 

afweging tussen enerzijds de humanitaire urgentie en anderzijds het op een goede manier 

invullen van de gemaakte afspraken met raad (en omwonenden). 

 

Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit verzoek (hierna: het voornemen).  

De redenen hiervoor treft u onder de kop Inhoudelijke overwegingen. 

 

Wij vragen u in dit raadsvoorstel kennis te nemen van het verzoek van het COA en ons 

voornemen, alsmede om eventuele zienswijzen (/opmerkingen/bedenkingen) hieromtrent 

kenbaar te maken. Uw gevoelen gehoord hebbende, zullen wij een afweging maken tussen de 

verschillende belangen en bestaande verantwoordelijkheden. Daarna zullen wij een definitief 

besluit nemen.  

 

Reden voor extra opvang - humanitaire urgentie 

De extra capaciteit is volgens het COA noodzakelijk om de niet-aflatende instroom van 

asielzoekers (o.a. uit Syrië) en de toename van het aantal vergunninghouders en nareizigers op 

te vangen. De bestaande opvangcentra raken hierdoor vol. Hierover is ook in de landelijke 

media bericht, en op meerdere locaties in het land worden extra noodopvanglocaties ingericht.  

 

De gemeente moet in een dergelijk geval kunnen vertrouwen op de objectieve professionaliteit 

van de uitvoeringsorganisatie (COA) om een dergelijk verzoek te doen. De noodzakelijkheid 

van extra opvang en de legitimiteit van de vraag betwisten wij derhalve niet. 

 

Uitgangspunten van het college 

De Kruisberg als procesopvanglocatie kent een relatief korte, maar dynamische 

voorgeschiedenis. Wij hebben daarom besloten tot het volgen van een aantal uitgangspunten 

omtrent de huidige situatie in/rondom De Kruisberg: 

- De gemeente Doetinchem neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de 

opvang van asielzoekers en erkent het belang van adequate, humane en veilige opvang. 

- De gemeente Doetinchem erkent dat een zo goed mogelijke inpassing in het belang is van 

de leefbaarheid, zowel voor bewoners van de pol als voor (direct)omwonenden. 

- Zo transparant, tijdig en helder als redelijkerwijs mogelijk is communiceren/informeren/ 

consulteren van/met gemeenteraad en/of omwonenden. 

- Een uitbreiding van het aantal op te vangen vluchtelingen wordt door de gemeente 

Doetinchem gezien als een nieuwe situatie, die op inhoud moet worden beoordeeld en 

waarvoor dan nieuwe afspraken nodig zijn. 



 

Consultatie van de raad - bestuursovereenkomst 

De belangrijkste afspraken met het COA zijn vervat in Bestuursovereenkomst.  

Deze vermeldt met betrekking tot uitbreiding van de capaciteit het volgende: 

 

“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.” 

 

Zoals blijkt uit de brief van het COA en na telefonische navraag, gaat het bij de additionele 

capaciteit van 225 bedden om reguliere procesopvanglocatie-plekken; dit zijn asielzoekers die 

zich op dezelfde plaats in het asielproces bevinden als de reguliere 350 bewoners. Het COA 

heeft aangegeven dat er1 te weinig procesopvangplekken zijn om hen daadwerkelijk te 

huisvesten voor het verloop van de verdere (eerste) stappen van de asielprocedure. De 

Kruisberg is één van de vijf pol’s in Nederland van waaruit asielzoekers doorstromen in de 

procedure. Het verblijf in de pol is normaliter van beperkte duur (een aantal weken).  

 

Communicatie (met omwonenden) 

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

proces van het grootste belang is. Het is om die reden wenselijk omwonenden (en andere 

belanghebbenden) de gelegenheid geven zich te mengen in de openbaarheid van het publieke 

debat. 

 

Daartoe informeren wij de omwonenden voorafgaand door middel van een in de wijk 

verspreide brief (zie bijlage). Daarnaast is er een informatieavond georganiseerd. 

De wijkregisseur is en blijft tijdens het hele proces het gemeentelijk aanspreekpunt voor 

direct-omwonenden. 

 

Definitief besluit van het college 

Nadat wij uw raad geconsulteerd hebben over het verzoek, kunnen wij een definitief besluit 

nemen. Vanwege de humanitaire urgentie, en om duidelijkheid te verschaffen richting 

omwonenden, zullen wij dit doen zo spoedig mogelijk nadat u zich over dit onderwerp hebt 

uitgesproken. 

Het definitieve besluit wordt via een raadsmededeling aan u kenbaar gemaakt. Direct-

omwonenden en het COA brengen wij zo spoedig mogelijk per brief op de hoogte. 

 

Inhoudelijke overwegingen 

Het verzoek om additionele opvang brengt een aantal inhoudelijke vraagstukken met zich mee. 

Wij dienen een afweging te maken in het dilemma tussen enerzijds de humanitaire 

schrijnendheid en urgentie van de huidige situatie, en anderzijds het behoud van de 

leefbaarheid in de wijk en de afspraken die er met de gemeenteraad (en omwonenden) 

gemaakt zijn. Het is onze taak om, in overleg met het COA, deze vraagstukken zo helder 

mogelijk te maken en te betrekken bij het uiteindelijke besluit om wel of geen medewerking te 

verlenen. Het maatschappelijk draagvlak en draagkracht van de wijk zijn daarbij een bijzonder 

gebied van aandacht.  

 

                                                
1 Nadat asielzoekers zich in Ter Apel (landelijke centrale ontvangstlocatie) gemeld hebben, worden zij daar o.a. eerst 

medisch onderzocht. 



Er is een aantal redenen waarom wij in dit specifieke geval voornemens zijn tijdelijk extra 

opvang toe te staan: 

 

 De fysieke veiligheid kan gewaarborgd worden: 

Het COA is als eerste verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de extra asielzoekers 

op De Kruisberg. Hierbij valt onder andere te denken aan bijvoorbeeld brandveiligheid. 

Het COA heeft inmiddels de brandweer een eerste scan van de ruimten laten uitvoeren en 

geeft aan dat daarbij geen onoverkomelijke bezwaren voor de extra huisvesting gevonden 

zijn.  

 

 Humanitaire urgentie: 

Doetinchem heeft als gemeenschap de humanitaire verantwoordelijkheid om deze groep 

mensen adequate en veilige opvang te bieden, mede in het licht van mondiale 

ontwikkelingen. 

Er is sprake van een zeer acute situatie met betrekking tot de instroom van vluchtelingen. 

Wij hebben op dit moment geen beschikking over andere adequate huisvestigings-

mogelijkheden en begrijpen dat het COA behoefte heeft aan opvangruimten waarin 

vluchtelingen humaan kunnen worden opgevangen. 

 

 De tijdelijkheid van de situatie: 

Het COA heeft een aanvraag gedaan voor drie maanden en wij kunnen het COA daar aan 

houden. Er wordt immers tijdelijk afgeweken van de bestuursovereenkomst en daarna is 

deze weer onverkort geldig (= 350 plaatsen). Bij elke mogelijke vervolgvraag (duur/ 

omvang/type) van de opvang gelden de afspraken uit de bestuursovereenkomst. Ook is het, 

vanuit het COA bezien, onwenselijk dat een ontspanningsfaciliteit als de gymzaal langer dan 

noodzakelijk niet bruikbaar is. Tijdelijk valt het wegvallen van deze voorziening wel op te 

lossen (het zomerweer biedt mogelijkheden tot buiten sporten/bewegen) en de kleine 

fitnessruimte blijft open, maar voor de langere termijn (winterweer) is dit geen oplossing. 

 

 De leefbaarheid in de buurt (ook in relatie tot de huidige situatie): 

Het aantal van 350 asielzoekers op De Kruisberg lijkt voor de wijk hanteerbaar. Een aantal 

inwoners ondervindt soms hinder van de aanwezigheid van het COA op de Kruisberg, 

bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast. In totaal lijkt de problematiek echter mee te 

vallen, wat ons overigens niet ontslaat van de taak deze signalen goed te blijven monitoren. 

 

Voor de tijdelijkheid lijkt een surplus van 225 personen daarom geen onoverkomelijke 

extra hinder te hoeven opleveren. Dat wil niet zeggen dat geen extra hinder ondervonden 

kan worden. Feitelijk wordt er van de buurt tijdelijk een extra inspanning (draagkracht/ 

tolerantie in de wijk) gevraagd, bovenop de huidige bezetting van 350 personen. Wij staan 

open voor gevoelen vanuit de buurt hieromtrent en realiseren ons dat die extra inspanning 

in beginsel slechts voor de tijdelijkheid gevraagd kan worden.  

Van evident belang daarbij is dat COA concrete afspraken met de buurt maakt (en deze 

naleeft) om de leefbaarheid zo goed als mogelijk is te waarborgen. De buurt heeft zich in 

het hele voorafgaande proces bijzonder constructief en invoelend opgesteld. Het zou niet 

getuigen van goed naoberschap als COA zich niet bijzonder in zou spannen om de (extra) 

overlast tot een minimum te beperken. De gemeente kan hierbij een intermediërende rol 

spelen. 

 

Er gaat bijzondere urgentie gepaard met het verzoek, waardoor ook voor ons nog niet alle 

details (bij het opstellen van dit voorstel) helder zijn. Er zijn dus naar aanleiding van de brief 

van het COA enkele vragen die nog onbeantwoord zijn. Een vertegenwoordiging van de 

gemeente bespreekt deze met het COA.  

 



Op dit moment zijn wij voornemens om gezien de bijzondere en schrijnende humanitaire 

situatie, en wanneer ten minste de hiervoor benoemde aandachtspunten voldoende geborgd 

zijn, medewerking te verlenen aan het verzoek. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 

 

 

 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over tijdelijke uitbreiding 

opvangcapaciteit De Kruisberg met 225 plaatsen; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van het verzoek van het COA, inhoudende tijdelijke uitbreiding van de 

procesopvangcapaciteit op De Kruisberg met 225 plaatsen. 

2. Kennis te nemen van het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan dit 

verzoek. 

3. Eventuele zienswijzen hieromtrent kenbaar te maken. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 11 september 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


