Verslag informatiebijeenkomst 6 oktober 2015 voor omwonenden i.v.m. tijdelijke noodopvang
asielzoekers in het Willem Blaeu College te Alkmaar. Sprekers
namens de gemeente:

P. M. Bruinooge, burgemeester

namens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

L. de Valk, locatiemanager azc
Alkmaar (Picassolaan)

De burgemeester geeft aan de omwonenden en belanghebbenden snel te willen informeren over het
voornemen van het college om in te stemmen met het verzoek van het COA om het voormalig
belastingkantoor Robonsbosweg 1 in te richten voor tijdelijke opvang van 600 asielzoekers.
Gisterochtend heeft het college ingestemd met het verzoek, gisteravond is de gemeenteraad
geïnformeerd. Daarna heeft u de uitnodiging voor vanavond ontvangen en is de pers geïnformeerd.
Wij vinden het belangrijk om u vanavond hiervan op de hoogte te stellen.
De burgemeester: “We realiseren ons dat sommigen van u het vervelend vinden dat u de uitnodiging
voor vanavond gisteravond of zelfs vanochtend maar heeft ontvangen. We hebben eerste de
gemeenteraad onmiddellijk geïnformeerd. Maar we willen u graag zo snel mogelijk informeren.”
Wat is er gebeurd?
Op dit moment moeten er , gezien het grote aantal asielzoekers dat wekelijks ons land binnenkomt,
op korte termijn oplossingen worden gezocht voor de opvang en huisvesting.
Het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, heeft ons formeel op 1 oktober jl.
verzocht om mee te werken aan de tijdelijke opvang van asielzoekers voor 3 jaar in het voormalig
belastingkantoor. Het college heeft op 5 oktober het voornemen uitgesproken hieraan mee te
werken. De gemeenteraad is hierover ’s avonds in de raadvergadering geïnformeerd en vanavond
wordt u geïnformeerd.
De aanleiding voor het college om hieraan mee te werken is de enorme toestroom van het aantal
asielzoekers in Nederland, zo’n 4000 per week. De staatssecretaris heeft ons, maar ook andere
gemeenten, gevraagd mee te werken en locaties aan te bieden. De laatste brief is van 30 september
jl. waar ook gevraagd wordt om grotere locaties per veiligheidsregio aan te bieden. is geleverd.
Eerder is toegestemd om de sporthal bij het azc aan de Picassolaan in te richten als extra tijdelijke
noodopvang.
Het concrete verzoek kwam in overleg met het COA medio september, dit is geformaliseerd in een
officieel verzoek op 1 oktober 2015.
Het verzoek is om het voormalig belastingkantoor Robonsbosweg voor maximaal 3 jaar in gebruik te
nemen als tijdelijke opvang voor maximaal 600 asielzoekers.
Deze locatie wordt geschikt gemaakt met alle faciliteiten en uitrusting van een azc (mensen kunnen
zelf koken en wassen) en wordt door het COA ingezet voor

•

tijdelijke opvang (asielzoekers die hun asielaanvraag in voorbereiding hebben)

•

reguliere opvang

De verwachting is dat de locatie begin januari 2016 geopend wordt.
We hebben als college een aantal voorwaarden gesteld.
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Dit zijn:

1. Veiligheid
In overleg met het COA en de politie wordt een veiligheidsplan gemaakt gericht op veiligheid
van de van de omgeving en asielzoekers zelf. Partners zoals de omwonenden van de tijdelijke
opvang, bedrijven, sportverenigingen etc. worden actief bij dit plan betrokken

2. Zinvolle dagbesteding
De bewoners van het azc hebben een nuttige en zinvolle dagbesteding, met bijv.
(vrijwilligers)werk bij lokale ondernemers of de gemeente, taalles, sport, dagelijkse
huishoudelijke activiteiten en helpen daar waar mogelijk op het azc zelf.

3. Lokale ondernemers
Zo veel mogelijk inzet van lokale ondernemers

4. Spreiding in de regio goede regionale spreiding van asielzoekers in Noord-Holland Noord
5. Beëindiging noodopvang in de sporthal van het azc in de Hoef
Als deze voorziening gerealiseerd is, wordt de uitbreiding van de noodopvang in de sporthal
van het AZC wordt beëindigd.
Daarnaast moeten er vergunningen verleend worden. Hierbij maakt de gemeente gebruik van de
mogelijkheid van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan te verlenen op basis van artikel 4
van bijlage II van het Bor (de zgn. ‘kruimellijst’).
Nadat de gemeenteraad aan het woord is geweest zullen wij een definitief besluit nemen en met de
COA afspraken maken over de door ons gestelde randvoorwaarden.
Hoe ziet het vervolg eruit?
26* oktober:

Raadvergadering, met spreekrecht voor burgers. De raad spreekt wensen en
bedenkingen uit. Meer informatie volgt.
*Tijdens de informatieavond werd genoemd de datum 10 oktober, maar dat is
inmiddels gewijzigd in 26 oktober i.v.m. de agenda van de gemeenteraad.

28 oktober:
2e bijeenkomst voor omwonenden (locatie en tijdstip worden later bekend gemaakt)
Vragen aan de burgemeester en aan de locatiemanager.
De vragen en antwoorden zijn zoveel mogelijk per onderwerp opgenomen.
Waarom in Alkmaar?
Als de procedure in den Helder (Doggerhoek) sneller was doorlopen zou het in Alkmaar niet nodig
zijn? Doggershoek is nog steeds niet open.
De druk is zo groot. Er is veel opvang nodig. Per week komen er honderden asielzoekers naar
Nederland. Uitbreiding met 1 of 2 centra is niet genoeg.
De Doggershoek in den Helder is open.
Er is in Alkmaar al een azc . Waarom komt deze opvang erbij?
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Dit is geen tweede azc . Het is een tijdelijke opvang voor 3 jaar, ook bestemd voor kortdurende
opvang.
Het college realiseert zich dat er dan in Alkmaar 2 voorzieningen zijn. De druk is echter heel groot.
Het college wil zijn verantwoordelijkheid nemen om voor deze grote stroom mensen in nood hulp te
bieden.
Hoe zeker is het dat het in Alkmaar doorgaat? Een van de vragenstellers heeft het beeld is dat het
besluit al genomen is en dat de overheid de burgers in de kou laat staan.
Het voornemen van het college van B&W is om mee te werken aan het verzoek van het COA, daar
begint het mee. Deze avond wordt er geluisterd naar alle vragen en opmerkingen. De gemeenteraad
komt binnenkort aan het woord. Daarna zal het definitieve besluit worden genomen.
Belangrijk is dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. (zie boven). De burgemeester geeft aan
open te staan voor ideeën en suggesties en dat omwonenden kunnen meedenken over de invulling
van de voorwaarden. Op initiatief van het COA komt er een commissie van omwonenden. Er liggen
na afloop formulieren in de zaal waar je je kunt aanmelden. Dat kan ook via alkmaar@coa.nl
Aantal en locatie
600 asielzoekers erbij is erg veel. Er zijn dan 1000 asielzoekers in deze wijk Alkmaar. Kan het op een
andere plek in Alkmaar?
De bestaande locatie zit in het Hoefplan en de nieuwe locatie zal in het landelijk gebied West komen.
Maar het is niet daar van af, dat klopt. Het COA heeft ook naar andere plekken gekeken. Dit gebouw
is het meest geschikt. Het kantoor is snel om te bouwen, rekening houdend met alle regels.
De druk is groot, daardoor behoefte aan grote locaties. Als er minder mensen in het gebouw
verblijven zijn de kosten per asielzoeker relatief gezien hoger. Dan is er landelijk gezien nog meer
ruimte voor opvang nodig.
Zijn er ook andere kantoren bekeken?
Ja. Maar uiteindelijk bleek dat het voormalig belastingkantoor het meest in aanmerking te komen.
Het staat leeg en is een gebouw van de overheid.
Is er ook gekeken naar de voormalige gevangenis Schutterswei? Dit pand staat ook leeg?
Ja daar is ook naar gekeken. Deze locatie is minder geschikt en het kost meer geld en tijd om deze om
te bouwen naar noodopvang.
Een van de omwonenden geeft aan de gevangenis bezocht te hebben en zou dit geen geschikte plek
voor vluchtelingen vinden.
Is er ook gekeken naar huize Westerlicht? Dit staat ook leeg. Voordelen: dicht bij de stad en
voorzieningen en gezondheidszorg.
Er is naar diverse leegstaande gebouwen gekeken. Niet alleen naar overheidsgebouwen. Het
voormalig belastingkantoor bleek de beste optie.

3

In het belastingkantoor werkten 350 mensen. Is 600 dan niet teveel voor dit gebouw?
Het gebouw wordt opnieuw ingedeeld en verbouwd. Er passen dan, ook volgens de normen die het
COA zelf stelt voor dit soort voorzieningen, 600 mensen in.
Welke voorzieningen komen er in het gebouw?
Leef- en slaapruimte, douches en sanitair, keukens, recreatie- en sportruimtes.
Periode van 3 jaar
Kan de burgemeester garanderen dat het echt voor 3 jaar is?
In de overeenkomst die nog moet worden afgesloten zal een termijn van 3 jaar worden afgesproken.
Het bestemmingsplan zal tijdelijk worden gewijzigd, er zal een tijdelijke ontheffing voor 3 jaar
worden afgegeven.
Wat gebeurt er als de instroom van vluchtelingen en doorstoom van vergunninghouders over 3 jaar
nog steeds hoog is?
We kunnen niet in de toekomst kijken. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken. Nu sluiten we een
overeenkomst voor 3 jaar.
Veiligheid en overlast
Omwonenden zijn bezorgd over de veiligheid en bang voor overlast.
Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?
De veiligheid kan niet voor 100% gegarandeerd worden.
De burgemeester geeft aan hij graag samen wil werken om de veiligheid zo optimaal mogelijk te
maken. Hij nodigt omwonenden en bedrijven uit om mee te werken aan een plan. Hierbij zijn
uiteraard het COA, de politie en de gemeente betrokken. Aanmelden kan via alkmaar@coa.nl of
asielzoekers@alkmaar.nl
Kunnen onze dochters en vrouwen, ook ’s avonds, veilig over straat? Er zijn scholen en sportclubs
in de directe omgeving waar kinderen overdag en ’s avond naartoe en naar huis fietsen. Bij
aankomst op de locatie heeft de asielzoeker een gesprek over de huisregels en de regels en
gewoonten in Nederland, in Alkmaar en op de locatie zijn. De asielzoeker tekent voor ontvangst van
de huisregels en de informatiemap.
Omwonenden van de opvanglocatie mogen altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de
receptie van het azc. Of met de wijkagent . Op de website zullen als de voorziening open gaat
gegevens bekend gemaakt worden over wie waarover gebeld kan worden.
Politie, gemeente en het COA hebben regelmatig contact over de veiligheid, zowel op het centrum
als daarbuiten.
Incidenten die van invloed zijn op de omgeving van het centrum kunnen worden besproken in de
omwonendencommissie. Als het nodig is worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het
gebouw wordt 24 uur per dag beveiligd.
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Er is onderzoek gedaan naar incidenten en de cijfers zijn verontrustend. Is dat bekend?
Ja, deze cijfers zijn bekend. De locatiemanager nuanceert de cijfers en geeft aan dat de meeste
incidenten zgn. kleine incidenten zijn, zoals het te laat melden van een asielzoeker, roken op de
kamer etc. Deze incidenten worden meegeteld in de statistieken.
Wat gebeurt er als een asielzoeker zich misdraagt?
Houdt een bewoner zich niet aan de regels, dan wordt hij/zij hierop aangesproken. Als het vaker
voorkomt wordt een aantekening gemaakt in het dossier. Als een asielzoeker strafrechtelijk berecht
is heeft dat invloed op de asielprocedure.
Als het beveiligingspersoneel of de medewerkers van het COA dat nodig achten melden zij een
voorval bij de politie.
In alle gevallen is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
Er zijn soms problemen tussen verschillende groepen asielzoekers. Wordt daarmee rekening
gehouden?
Ja, het COA houdt daarmee zoveel mogelijk rekening. Dit zal niet altijd lukken. Als er zich problemen
voordoen gaat het COA met deze mensen in gesprek en worden er zo nodig maatregelen getroffen.
Verder is het zo dat veel bewoners niet lang in de noodopvang zullen verblijven. De samenstelling
van de groep bewoners kan snel wisselen.
Type asielzoeker
Wat voor mensen melden zich in Nederland
In Nederland melden zich (medio september) wekelijks ruim 4.300 nieuwe vluchtelingen. Na
registratie, een medische –en identiteitscontrole worden zij overgeplaatst naar één van de
procesopvanglocaties (pol) of noodopvanglocaties in Nederland. Hier start de asielaanvraag en
krijgen ze een advocaat toegewezen. Nadat het asielproces is opgestart kunnen zijn doorstromen
naar een asielzoekerscentrum (azc).
Deze startfase van de asielprocedure duurt een aantal weken, tot een aantal maanden. Van de
mensen die in azc Alkmaar Robonsbosweg worden opgevangen kan de asielprocedure in de
beginfase of latere fase zijn. Ook is het mogelijk dat zij in dit opvangcentrum verblijven terwijl ze al
een verblijfsvergunning hebben en wachten op een huurwoning in Nederland.
Ongeveer 25 – 35 % van de bewoners van een azc bestaat uit gezinnen met schoolgaande kinderen.
Tussen de 60 en 80 kinderen gaan naar school in een opvanglocaties van maximaal 600 personen.
Welke mensen worden er in de tijdelijke noodopvang ondergebracht?
Het is nog niet duidelijk welke mensen in Alkmaar wordt opgevangen, de locatie is immers nog niet
klaar en waarschijnlijk zijn deze mensen op dit moment nog niet in Nederland.
Op dit moment is 70% van de vluchtelingen van Syrische afkomst, ook komen mensen uit Eritrea, Irak
of Afghanistan.
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In een azc wordt een mix van mensen opgevangen:
•

Samenreizende gezinnen met kinderen,

•

Alleenreizende moeders of alleenreizende vaders met kinderen,

•

Alleenreizende mannen of vrouwen

•

Kinderen die zonder hun ouders in Nederland zijn aangekomen.

Er wordt ook gekeken naar de draaglast en draagkracht van de omgeving. Wat kan een wijk aan
gezien de samenstelling van de wijk en de omgeving.
Een vragensteller heeft tijdens zijn vakantie in Griekenland gezien hoeveel schade er wordt
aangericht door vluchtelingen. Zijn de gemeente en het COA zich dat bewust?
Elke asielzoeker wordt gescreend (geregistreerd en geïdentificeerd) De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de achtergronden van vluchtelingen en asielzoekers tijdens de
asielprocedure. Als het nodig is, wordt de inlichtingendienst ingeschakeld. De medewerkers van de
IND en het COA zijn goed opgeleid om te screenen.
Vorige week schijnt er een bus met uitgehuwelijkte meisjes naar Nederland gekomen te zijn. Hoe
gaat u daarmee om?
In Nederland zijn de Nederlandse wetten en regels van toepassing. Daar heeft iedereen, dus ook
asielzoekers zich aan te houden.
Dagbesteding en onderwijs
Wat doen de asielzoekers de hele dag?
De asielzoekers hebben een gezonde dagstructuur. Zoals huishoudelijke activiteiten, taalles,
eventuele voorbereiding op de inburgering, (vrijwilligers)werk, sport etc.
Gaan kinderen naar school?
Leerplichtige kinderen tot 18 jaar gaan naar school. Op het AZC in de Hoef zit een school. Kinderen
kunnen daar naartoe. De ervaring leert dat ze snel Nederlands leren en gaan dan naar scholen in
Alkmaar. Op welke scholen is nog niet bekend. Dat gebeurt in overleg met de scholen
Hoe worden Alkmaarse kinderen voorbereidt op nieuwe kinderen en als een kind weer uit de klas
verdwijnt?
De gemeente en het COA zullen de scholen voorbereiden op nieuwe leerlingen.
Als een kind weer van school afgaat, gaat het COA met de school in gesprek.
Gezondheid
Hoe worden mensen met trauma’s begeleid?
In de noodopvang is een huisarts aanwezig. Deze beslist welke stappen er genomen moeten worden
en verwijst zo nodig door.
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De medewerkers van het COA zijn opgeleid om asielzoekers te begeleiden.
Financiering en vergoeding
Kost de noodopvang de gemeente Alkmaar extra geld.
Nee, het kost de gemeente geen extra geld. Alle kosten van de opvang worden door het COA
betaald.
De gemeente krijgt geld van het rijk om aanvullende zaken te financieren zoals bijvoorbeeld de
maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders.
Krijgt de gemeente Alkmaar € 40 per asielzoeker per dag?
Dat is niet zo. De gemeente krijgt dat bij de noodopvang voor 72 uur.
Waar leven de asielzoekers van?
Een alleenstaande krijgt € 53 per week, een gezin met 2 kinderen heeft ongeveer € 140 per week.
Wordt mijn huis minder waard als er tijdelijke noodopvang is?
Het is niet aangetoond dat de waarde van de huizen in de buurt daalt.
Waar kan ik hulp of goederen aanbieden?
U kunt contact opnemen met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Leger des Heils. Het
Rode Kruis heeft een Welkom Winkel geopend. Er zijn nu De gemeente krijgt nu al
inwoners, verenigingen en organisaties die willen helpen. Deze worden de komende
maanden geïnventariseerd en besproken met het COA.
In de volgende bijeenkomst komt hierover meer informatie.
Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
Maak duidelijk waar de omwonenden wel en niet over kunnen meepraten.
Er komt een gezamenlijk informatiepunt van de gemeente Alkmaar en het COA. Deze informatie is te
vinden op www.alkmaar.nl/asielzoekers en op www.coa.nl
Hier wordt het vervolg met het plan van aanpak geplaatst en kunt u zien welke stappen genomen
worden en waarbij de omwonenden bij betrokken kunnen zijn.
Als u wilt meedenken, kunt u zich aanmelden bij asielzoekers@alkmaar.nl of bij alkmaar@coa.nl
Vanavond hebben we ook input van u gekregen.
De procedure is als volgt:
26 oktober:
Raadvergadering, met spreekrecht voor burgers. De raad spreekt wensen en
bedenkingen uit. Meer informatie volgt.
27 oktober:

besluitvorming Burgemeester en Wethouders in de vergadering van het college

28 oktober:

2e bijeenkomst voor omwonenden (locatie en tijdstip worden z.s.m. bekend gemaakt)

De komst van de tijdelijke opvang is definitief als het contract bestuursovereenkomst met het COA
getekend is.
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Op de avond zijn zowel positieve als afwijzende reacties geuit.
Zie voor meer informatie:
www.alkmaar.nl/asielzoekers
www.coa.nl
Hier vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Deze worden regelmatig aangepast.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? U kunt dan een mail sturen naar:
Gemeente Alkmaar asielzoekers@alkmaar.nl COA alkmaar@coa.nl

8

