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C O A y} Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN E E N 
PROCESOPVANGLOCATIE 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ingesteld bij Wet (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 
laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 mei 2010, Stb. 2010, 203, besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding, Stb. 2010, 886), gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk aan de Sir Winston 
Churchilllaan 366a (Postbus 2280 ME Rijswijk), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door lid van het 
bestuur, mevrouw drs. J.H. Helder, hierna te noemen: het COA; 

en 

De gemeente Doetinchem, ten deze vertegenwoordigd door de burgemeester N.E. Joosten, handelend ter 
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, hierna te noemen: de 
gemeente; 

in aanmerking nemende dat: 

» dat de gemeente kennis heeft genomen van het verzoek van het COA met betrekking tot de vestiging 
van een (Proces) Opvanglocatie, hierna te noemen: het opvangcentrum; 
» dat dit opvangcentrum zal dienen ten behoeve van de centrale opvang van vreemdelingen; 
« dat de gemeente bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen; 
« dat het COA en de gemeente een optimaal functioneren van het opvangcentrum in de plaatselijke 
gemeenschap en in relatie tot de betrokken diensten en instellingen willen bewerkstelligen door het maken 
van afspraken en het treffen van de nodige voorzieningen; 
» dat de gemeente het COA hierin zal ondersteunen; 
« dat het Faciliteitenbesluit opvangcentra d.d. 29 ju l i 1994 (Stb. 636) en de aanvullingen van 8 juni 1998 
(Stb. 347) en 25 januari 2001 (Stb. 60) van toepassing zijn, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen en 
aanvullingen. 

verklaren te zijn overeengekomen: 

Hoofdstuk I Algemene bepaling 
. 

Artikel 1 
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Vreemdeling: een persoon die in het opvangcentrum van het COA wordt 
opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers '; 

Artikel 3 van de Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers luidt als volgt: 
1. Het COA is belast met: 

a. De materiële en immateriële opvang van asielzoekers; 
b. Het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening; [ . . . ] 
e. door Onze Minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van 

asielzoekers 
2. Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste l id opdragen met betrekking tot andere 

categorieën vreemdelingen. 
3. Bi j regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan 

asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het eerste l id . 
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Capaciteitsplaatsen: opvangplaatsen in een opvangcentrum; 
Opvangcentrum: een accommodatie waarin door of onder verantwoordelijkheid van het COA 
opvang wordt geboden aan vreemdelingen. 

Hoofdstuk II Het Opvangcentrum 

Artikel 2 
1. Het gebruik van het opvangcentrum aan de Hogenslagweg 8 te Doetinchem door het COA past 

binnen het geldende bestemmingplan. 
2. Het opvangcentrum zal onder verantwoordelijkheid van het COA gebruikt worden ten behoeve 

van de centrale opvang van vreemdelingen. 

Artikel 3 
1. Het COA draagt zorg voor de plaatsing, opvang en begeleiding van de vreemdelingen in het 

opvangcentrum. 
2. Het COA draagt zorg voor een adequate aanpassing, inrichting en instandhouding van het 

opvangcentrum in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen en 
gemeentelijke verordeningen. Het COA zal in het bezit zi jn van de benodigde vergunningen. 

3. Het COA schept de voorwaarden en omstandigheden welke nodig zijn om diensten en instellingen 
in het opvangcentrum hun taken te laten uitvoeren. 

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 4- 450) capaciteitsplaatsen. 

3. Alleen met instemming van het college die hiervoor de raad zaal consulteren kan de 
opvangcapaciteit worden vergroot tot 800 plaatsen. 

Hoofdstuk III De organisatie in het Opvangcentrum 

Artikel 5 
1. Het COA zal iedere in het opvangcentrum verblijvende vreemdeling de verstrekkingen toekennen 

als bedoeld in artikel 3, derde l id van de wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
2. Het COA draagt zorg voor de bekostiging van de verstrekkingen en de vergoeding van de 

organisatie en uitvoering van de werkzaamheden die samenhangen met de verstrekkingen, 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

Artikel 6 
1. De verantwoordelijkheid voor het onderkennen en bestrijden van besmettelijke ziekten in het 

opvangcentrum en de overige preventieve gezondheidszorgtaken ten behoeve van de bewoners, 
heeft het COA contractueel belegd bij PGV-Nederland. Dit laat de verantwoordelijkheid van de 
gemeente krachtens de Wet publieke gezondheid te dien aanzien onverlet. 

2. De verantwoordelijkheid van het eerste- en tweedelijns zorgaanbod heeft het COA contractueel 
belegd bij de zorgverzekeraar die de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) uitvoert. 
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Artikel 7 
1. Het COA stelt, na overleg hierover te hebben gepleegd met de gemeente, een bedrijfsnoodplan 

vast dat voor het opvangcentrum zal gelden en waarmee wordt beoogd in voorkomende gevallen 
de hulpverleningsorganisaties adequaat te kunnen doen handelen. Het plan zal door het COA in de 
daartoe bestemde gevallen worden gehanteerd. 

Hoofdstuk IV Voorlichting, informatie en overleg 

Artikel 8 
1. Het COA draagt, na overleg met de gemeente, zorg voor de informatie aan de inwoners van de 

gemeente over de vestiging van het opvangcentrum en over de te volgen procedures. 
2. Het COA vergoedt aan de gemeente een eenmalige uitkering als bijdrage in de kosten van de door 

de gemeente te verzorgen taken in het kader van voorlichting met betrekking tot de vestiging van 
het opvangcentrum en de subsidiering van vrijwilligersgroepen die werkzaamheden verrichten in 
o f ten behoeve van het opvangcentrum. 

Artikel 9 
1. Het COA en het college van b&w en/ of de door het college van b&w toegewezen 

portefeuillehouder zullen in overleg nadere werkafspraken maken omtrent: 
- de organisatie van het opvangcentrum en over de eventuele wijzigingen daarin; 
- de diensten in het opvangcentrum en over de inrichting van de accommodatie. 

2. Het COA en de gemeente verstrekken aan elkaar onverwijld de informatie die van belang is voor 
de uitvoering van de taken van een ieder die verband houden met de aanwezigheid van een 
opvangcentrum in de gemeente. 

Artikel 10 
1. Het COA stelt een overlegcommissie in die tot doel heeft de relatie tussen de omwonenden, 

gemeente, politie en het opvangcentrum goed te laten verlopen. 
2. In deze commissie hebben in ieder geval zitting vertegenwoordigers van de door het COA aan te 

wijzen diensten die in het Opvangcentrum werkzaam zijn, het lokale COA-management, de 
gemeente, de politie, alsmede omwonenden van het opvangcentrum. 

3. De overlegcommissie zal in het opvangcentrum bijeenkomen. De vergaderkosten zijn voor 
rekening van het Opvangcentrum. Het COA is belast met het voorzitterschap van deze commissie. 

Hoofdstuk V Duur van de overeenkomst 

Artikel 11 
1. De overeenkomst wordt met terugwerkende kracht aangegaan voor de duur van 2 jaar en wel 

ingaande op 16 juni 2014 met een door het COA in te roepen optie tot verlenging met ten hoogste 
1 jaar. 

2. Het COA kan per aangetekend brief de gemeente informeren van hun besluit tot gebruikmaking 
van de in lid 1 genoemde optie tot verlenging van de overeenkomst voor de duur van 1 jaar. 

3. De aanspraak op verstrekking van de uitkering als bedoeld in artikel 3, eerste lid en artikel 4, 
eerste lid van het Faciliteitenbesluit vangt aan op de datum dat het opvangcentrum voor bewoning 
in gebruik wordt genomen, te weten 16 juni 2014. 

4. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 
Indien zij overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 6 maanden. 

Hoofdstuk VI Overige bepalingen 
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Artikel 12 
1. Voor de taakverzwaring die de aanwezigheid van het opvangcentrum met zich meebrengt voor de 

politie dient de regioburgemeester2 afzonderlijk met de Minister van Veiligheid en Justitie tot 
overeenstemming te komen. De extra overeengekomen middelen worden toegevoegd aan het regi
onale politiebudget van de betreffende regio voor de duur van de aanwezigheid van het 
opvangcentrum. 

2. In verband met de aanwezigheid van het opvangcentrum in de gemeente zal de burgemeester voor 
de duur van de aanwezigheid van het opvangcentrum zorg dragen voor een adequate 
personeelsbezetting voor de handhaving van de openbare orde in en buiten het opvangcentrum 3 . 

3. Het COA zorgt voor een 24-uurs bereikbaarheid van het opvangcentrum voor het melden van 
klachten die direct te relateren zijn aan het opvangcentrum. 

4. Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voor de leefbaarheid in de 
openbare ruimte heeft het COA de inspanningsverplichting, ondanks het niet hebben van formele 
bevoegdheden, om zorg te dragen voor het behouden van deze leefbaarheid in de directe 
omgeving van het opvangcentrum. 

5. Het COA neemt zoveel mogelijk proactief maatregelen om eventuele overlast die direct aan het 
opvangcentrum te relateren is te voorkomen. 

6. Het COA draagt zorg voor een adequate klachtafwikkeling. 

Artikel 13 
1. Het COA bevordert, dat de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die 

onder zijn zorg vallen, zoveel mogelijk vanuit de gemeente en de regio worden aangetrokken voor 
zover de aanbestedingsregels dit toestaan en voor zover niet reeds in dienst van het COA. 
Werving van personeel zal geschieden na overleg met het U W V Werkbedrijf. 

Artikel 14 
1. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en 

het COA. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

Doetinchem, 

lQ.1.'.!....:...!.h.... (datum) 

Rijswijk, 

.I.O.r.).l.rJ.y (datum) 

gemeente Doetinche 

N.E. Joosten bc. 
(burgemeest 

Centraal orgaan opvang asielzoekers 

Helder 
(Lid van het bestuur) 

~ Zie artikel 1, eerste l id onder g van de Wet van 12 j u l i 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 
2012, Stb. 2012,316) 
J Zie artikelen 11 e.v. van de Politiewet 2012. 
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