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1 Formeel verzoek COA
2 Bestuursovereenkomst

Onderwerp
Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
Gevraagd besluit
De raad besluit:

1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
hierover te informeren

Wat willen wij hiermee bereiken?
Het COA is momenteel dringend op zoek naar capaciteit. Dit heeft begin 2020 geresulteerd in een
uitvraag aan de Provinciale Regietafel Drenthe, van 417 extra plekken voor de periode van 2 tot 3
jaar. Het college heeft aangegeven bereid te zijn, op zoek te gaan naar een locatie voor de tijdelijke
opvang (max 3 jaar) van maximaal 200 asielzoekers in de gemeente Tynaarlo.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Binnen het aanbod van de gemeente Tynaarlo is er een locatie, voormalige bladergroenschool aan
de mw. Bähler Boermalaan 6a in Paterswolde, die voldoet aan genoemde criteria. Aan het college
is gevraagd om medewerking te verlenen aan een verdere uitwerking van het plan om hier een
tijdelijke opvang voor Asielzoekers te realiseren. Op het formele verzoek van het COA moet een
antwoord komen.
Wat ging er aan vooraf
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft behoefte aan 417 extra tijdelijke
opvangplekken. Via de Commissarissen van de Koning is aan de Regionale Regietafels (Provincie,
Drentse gemeenten en het COA) “opnieuw” de vraag naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties
voorgelegd. Burgemeester Thijsen heeft aangegeven bereid te zijn op zoek te gaan naar een
locatie voor de tijdelijke opvang (max 3 jaar) van max 200 asielzoekers in de gemeente Tynaarlo..
Hierbij is nadrukkelijk aangeven dat de relatief kansarme asielaanvragen, die thuis horen in het
zogenoemde “spoor 2”, niet tot de doelgroep behoren die de gemeente wil opvangen. Dit zijn naast
asielzoekers uit een veilig land van herkomst ook vreemdelingen die in een andere lidstaat van de
Europese Unie reeds internationale bescherming genieten.

Naar aanleiding van het verzoek is gesproken met de Unit Huisvesting van het COA. Er is
afgesproken dat -in lijn met het besluit van het college van B&W uit 2016- het COA zou informeren
naar de mogelijkheden om een AZC met een maximale omvang van 200 plaatsen te realiseren in
het Noorder in Zuidlaren.
Het COA heeft vervolgens contact gehad met de huidige eigenaren van het Noorder Sanatorium.
Deze hebben aangegeven in een dusdanig ver stadium van de ombouw tot appartementencomplex
te zitten, dat zij Sanatorium geen mogelijkheden meer zien voor een AZC op die locatie. Daarmee
is een nieuwe situatie ontstaan en moest er een nieuwe schouw gedaan worden naar mogelijke
locaties.
Inmiddels heeft deze schouw plaatsgevonden en is binnen de gehele gemeente gezocht. Daarbij is
nadrukkelijk gekeken naar geschiktheid, beschikbaarheid en ligging van bestaande gebouwen.
De gemeente heeft weliswaar veel gronden in eigendom maar de realisatie van een tijdelijk AZC is
daar echter niet eenvoudig omdat de infrastructuur veelal ontbreekt en het hoge kosten met zich
meebrengt. Deze worden op korte termijn niet aangelegd.
Op basis van bovenstaande blijkt dat er, m.u.v. de voormalige bladergroenschool aan de mw.
Bähler Boermalaan 6a in Paterswolde, geen panden zijn die voldoen aan de huisvestingeisen voor
max 200 mensen.
Hoe informeren we de inwoners?
Nadat het college heeft besloten om de voormalige bladergroenschool aan de gemeenteraad voor
te leggen als geschikte locatie, is er een brief aan omwonenden gestuurd en is een persbericht
uitgegaan
Verder heeft het college een communicatie aanpak vastgesteld met als doel om inwoners,
omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen zo goed mogelijk te informeren
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De bestuursovereenkomst wordt aangegaan tot uiterlijk 1 juni 2024. Vanaf 1 juni 2023 kan de
gemeente de overeenkomst tussentijds opzeggen i.v.m. herontwikkeling van deze locatie. Hierbij
geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De locatie aan de mw Bähler Boermalaan is op dit moment niet in gebruik en staat op de nominatie gesloopt te
worden. De gemeente investeert derhalve niet meer in de instandhouding van het gebouw en heeft hiervoor
geen budget opgenomen in de begroting. Dit betekent dat bij een ingebruikneming van de locatie als tijdelijk
opvangcentrum alle uitgaven voor rekening van het COA. moeten komen.
Kanttekening: Het bestek voor de sloop van de school is nagenoeg gereed. In gebruik neming van het gebouw
als tijdelijk opvangcentrum leidt tot de noodzaak een nieuw bestek op te laten maken met het risico van hogere
sloopkosten dan waar nu rekening mee gehouden wordt (indexatie).

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

O. de Jager RC MAC,

gemeentesecretaris a.i.

Raadsbesluit nr. 8
Betreft:
Raadsvoorstel: Verzoek COA voor tijdelijke opvang asielzoekers
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging: Dat er op dit moment grote knelpunten zijn met betrekking tot de opvang van asielzoekers en de
gemeente Tynaarlo al eerder heeft aangegeven dat ze bereid is om asielzoekers op te vangen
Gelet op artikel: nvt

B E S L U I T:
De raad besluit
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hierover te
informeren
Vries, 13 april 2021

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

