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Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een opvanglocatie  
 
 

 

 

Partijen  
 
 

a. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gevestigd aan de Rijnstraat 8 te Den 
Haag, hierbij vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van het COA, de heer M. 
Schoenmaker, hierna te noemen: ‘COA’  

 
b. De gemeente Tynaarlo, gevestigd aan Kornoeljeplein 1 te Vries, hierbij 

vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer M. Thijsen, hierna te noemen: ‘het 
gemeentebestuur’  

 
 
 
 
Overwegende:  

o dat het COA tot kerntaak heeft de opvang en begeleiding van vreemdelingen;  

o dat het gemeentebestuur bereid is mee te werken aan de opvang van vreemdelingen 
in een opvanglocatie binnen de gemeente;  

o dat het COA en het gemeentebestuur een optimaal functioneren van de 
opvanglocatie 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;  

o dat de bestuursovereenkomst onverlet laat dat het COA voor het gebruik van de 
opvanglocatie over de benodigde vergunningen moet beschikken;  

o dat het gemeentebestuur zich binnen haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden 
inspant voor een zorgvuldige en voortvarende vergunningverlening;  

o dat het Faciliteitenbesluit Opvangcentra, d.d. 29 juli 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;  

o dat de directe verantwoordelijkheid voor het nemen van de noodzakelijke 
maatregelen op de beleidsterreinen Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbare orde 
en veiligheid, behalve bij de gemeente en het COA, bij meerdere partijen ligt;  

o dat het uitgangspunt is dat de randvoorwaarden voor de te nemen maatregelen in 
verband met de opvang van vreemdelingen op de beleidsterreinen Onderwijs, 
Gezondheidszorg en Openbare Orde en veiligheid voldoende in bestaande wet- en 
regelgeving zijn vastgelegd.  

o dat voor het gebruik  van de opvanglocatie een bruikleenovereenkomst met de 
gemeente is afgesloten 

 

 

Komen het volgende overeen:  
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Artikel 1 - Definities  
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:  

a. Vreemdeling: de persoon die in de opvanglocatie van het COA wordt 
opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers. Het betreft hier zowel asielzoekers, als bewoners die een 
verblijfsvergunning hebben maar nog geen reguliere huisvesting in een 
gemeente hebben;  

b. Capaciteitsplaatsen: capaciteitsplaatsen: plaatsen in een opvanglocatie 
beschikbaar voor de opvang van vreemdelingen, zoals bedoeld in artikel 1.b 
van het Faciliteitenbesluit;  

c. Opvanglocatie: een opvangvoorziening waarin door of onder 
verantwoordelijkheid van het COA opvang wordt geboden aan vreemdelingen. 
Hieronder vallen een Opvangcentrum of een Noodopvang.  

d. Datum van ingebruikname: de datum waarop de eerste vreemdeling gebruik 
maakt van de opvanglocatie;  

e. Faciliteitenbesluit: het Faciliteitenbesluit Opvangcentra d.d. 29 juli 1994 (Stb. 
636).  

 
 
Artikel 2 - Opvanglocatie  

1. Het gemeentebestuur stemt in met het gebruik van de Bladergroenschool, Mw. 
Bahler-Boermalaan 6a & Duinkampen 14 te Paterswolde als opvanglocatie door het 
COA:  

2. Het COA gebruikt de opvanglocatie onder eigen verantwoordelijkheid als aanvullende 
opvanglocatie ten behoeve van de opvang van vreemdelingen met uitzondering van 
vreemdelingen van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2. 

 
Artikel 3 – Aantal vreemdelingen en capaciteitsplaatsen  

1. In de opvanglocatie worden maximaal 200 vreemdelingen opgevangen 

2. In de opvanglocatie worden maximaal 218 capaciteitsplaatsen gerealiseerd.  

3. Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen 
voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij 
bepalend.  

4. Op verzoek van het gemeentebestuur verstrekt het COA het gemeentebestuur 
informatie over het aantal en over de in het vorige lid bedoelde samenstelling van de 
vreemdelingen dat in de gevraagde periode in de opvanglocatie verblijft.  

 
Artikel 4 - Duur van de overeenkomst  

1. De bestuursovereenkomst wordt aangegaan  tot uiterlijk 1 juni 2024 zoals ook 
opgenomen in de bruikleenovereenkomst. Vanaf 1 juni 2023 kan de gemeente 
overeenkomst tussentijds opzeggen i.v.m. herontwikkeling van deze locatie. Hierbij 
geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. 

2. De bestuursovereenkomst vangt aan op de datum van ingebruikname. Het moment 
dat de eerste vreemdeling gebruik maakt van de opvanglocatie wordt deze datum 
vastgelegd in de “Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie”, zoals 
weergegeven in bijlage A en zal aan deze overeenkomst worden toegevoegd.  

3. Het COA kan per aangetekende brief besluiten tot tussentijdse opzegging van de 
overeenkomst. Indien het COA overgaat tot tussentijdse opzegging geldt een 
opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden.  

4. De burgemeester kan om zwaarwegende redenen op het terrein van openbare orde 
en veiligheid tussentijds, met onmiddellijke ingang deze overeenkomst opzeggen.  
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Artikel 5 Openbare orde en veiligheid 

In de situatie dat zich ongeregeldheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid 
voordoen die verband houden met de aanwezige opvanglocatie, treedt de burgemeester in 
overleg met een bestuurder van het COA om gezamenlijk te bezien of een oplossing kan 
worden bereikt.  
 
 
Artikel 6 - Uitkeringen Faciliteitenbesluit  
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 van ingebruikname.  
 
 
Artikel 7 - Aanvullende werkafspraken  
In aanvulling op de bijlagen A en B kunnen het gemeentebestuur en het COA, rekening 
houdend met elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden, nadere werkafspraken 
maken. Deze worden vastgelegd in een separaat document Aanvullende Werkafspraken’. 
Het betreft hier eventuele aanvullingen en uitwerkingen op de in de toelichting 
Bestuursovereenkomst genoemde informatie. Dit kunnen afspraken zijn op het terrein van de 
organisatie van en diensten op de opvanglocatie 
 

Artikel 8-Overige bepalingen 

1. Bijlagen A (Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie) en B (Toelichting 
Bestuursovereenkomst) behoren bij en geven een nadere toelichting en/of uitwerking van 
deze bestuursovereenkomst.  

2. Indien de bestaande wet- en regelgeving op de beleidsterreinen Onderwijs, 
Gezondheidszorg en Openbare orde en veiligheid niet afdoende blijkt te zijn en hierdoor een 
knelpunt op dat onderdeel ontstaat, dan zullen het COA en het gemeentebestuur zich 
gezamenlijk inspannen dit knelpunt aan te kaarten bij het verantwoordelijke Ministerie.  

3. In geval van een wijziging van wet- of regelgeving die gevolgen heeft voor deze 
overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg over hoe deze gevolgen het beste 
kunnen worden opgevangen.  

4. Wijzigingen van deze overeenkomst zullen, na overeenstemming hierover tussen partijen, 
schriftelijk worden vastgelegd en als addendum aan deze overeenkomst worden gehecht.  

5. In situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet of in geval van geschillen, de uitleg 
en/of de uitvoering ervan, zullen partijen een maximale inspanning verrichten om deze 
geschillen in onderling overleg op te lossen.  
 
 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend.  
 
 
 
Vries        Den Haag  
[ datum ]        [ datum ]  
 
 
gemeente Tynaarlo     Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
M. Thijsen       M. Schoenmaker   
burgemeester      bestuursvoorzitter  
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BIJLAGEN:  
Bijlage A: Voorbeeld: Verklaring datum ingebruikname opvanglocatie;  
Bijlage B: Toelichting Bestuursovereenkomst. 
Bijlage C:  Aanvullende werkafspraken 
 
 
 
 


