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Verlenging COA tijdelijke noodopvang asielzoekers in vm. marine kazerne

Geachte raad,
Het Rijk heeft op 23 maart 2022 aan alle gemeenten medewerking gevraagd om per regio
2000 noodopvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Dit aantal is op 29
april 2022 door het Rijk nog eens verhoogd met 1000. Hiervoor hebben wij als Zeeland de
taak gekregen, die wordt gecoördineerd door de Veiligheidsregio. Wij hebben hier gehoor
aangegeven door 81 nood opvangplekken te creëren, maar dat is nog steeds niet
voldoende.
Het Rijk vraagt ook nog steeds aandacht voor de hoge noodopvang behoefte vanuit COA
voor asielzoekers. Ook hier hebben wij gehoor aangegeven en de voormalige
Marinekazerne tot 1 juli 2022 als tijdelijke noodopvang asiel beschikbaar gesteld. Deze
tijdelijke noodopvang asiel in de voormalige Marinekazerne wordt, gezien de grote opgave
voor beide doelgroepen, verlengd tot en met 31 december 2022 en het aantal
opvangplekken verhoogd van 350 naar 490.
Met instemming van North Sea Port, de eigenaar van de grond van de voormalige
Marinekazerne, heeft het COA een verzoek ingediend om de tijdelijke noodopvang
asielzoekers in de voormalige Marinekazerne voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31
december 2022 te verlengen en het aantal opvangplekken met 140 te verhogen voor de
noodopvang Oekraïense vluchtelingen. Het college heeft ingestemd met dit verzoek.
In de voormalige Marinekazerne is voldoende plaats om 140 extra opvangplekken mogelijk
te maken naast de bestaande 350 opvangplekken. Deze tijdelijke noodopvang gebeurt
onder volledige verantwoordelijkheid van het COA. Hiervoor is met COA het volgende
afgesproken:
 Tijdelijke noodopvang asielopvang blijft nog steeds onder verantwoordelijkheid van
het COA.
 Het aantal opvangplekken van 140 zal door het COA woonklaar worden gemaakt.
 De kosten hiervan zijn te declareren bij de gemeente als er daadwerkelijk gebruik
wordt gemaakt van deze opvangplekken.
 Het aantal extra opvangplekken van 140 wordt tijdelijk gereserveerd voor de
Oekraïense vluchtelingen.
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De reservering van 140 wordt op 1 juli 2022 bekeken. Als er dan nog geen
vluchtelingen zijn uit Oekraïne wordt de helft van de opvangplekken beschikbaar
gesteld aan de asielopvang.
Op 1 augustus 2022 wordt opnieuw bekeken om de plekken eventueel beschikbaar
te stellen aan asielopvang. Dit om te voorkomen dat de opvangplekken onbenut
blijven.

Met deze verlenging leveren we een bijdrage aan het verzoek van het Rijk voor de
noodopvang Oekraïense vluchtelingen en tegelijkertijd ook voor asielopvang, om te
voorkomen dat er weer een onhoudbare situatie bij Ter Apel ontstaat. Het COA heeft nu ook
meer ruimte om geschikte opvanglocaties voor langere tijd te vinden.
Het college vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de communicatie over dit
besluit en om de juiste betrokkenen op het juiste moment te informeren.
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