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Onderwerp: stand van zaken en voortgang crisisnoodopvang

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet verblijven vluchtelingen in het Wapen van Vries sinds 5 oktober 2022. Eind december is er 
een tweede informatiebijeenkomst geweest voor u als omwonenden. Tijdens die bijeenkomst zijn uw 
zorgen besproken en uw vragen beantwoord. Ook is toegelicht dat ons was verzocht de opvang tot 1 
april 2023 voort te zetten en dat het college daarmee akkoord was gegaan. 

Wij hebben u ook laten weten dat het niet zeker was of 1 april 2023 de definitieve einddatum zou zijn. 
Wel is toegezegd dat de locatie niet aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overgedragen 
zou worden. Wij hebben aangegeven er in de tweede helft van maart bij u op terug te komen. Met deze 
brief willen we u informeren over het feit dat het college heeft besloten akkoord te gaan met het 
verlengen van de opvang na 1 april, mits goede begeleiding gewaarborgd is. 

De opvangproblematiek is nog steeds urgent. Het COA slaagt er niet in het aantal opvangplekken 
dusdanig uit te breiden, dat er voor iedereen opvang mogelijk is. Alle gemeenten hebben daarom het 
dringende verzoek gekregen van de landelijke overheid de crisisnoodopvanglocaties het gehele jaar 
open te houden. 

Wij laten ons regelmatig informeren, gaan ook op bezoek en grijpen meteen in wanneer dat nodig is. Er 
is gesproken met stichting Inlia, de beheerders en een aantal (naaste) omwonenden. Gebleken is dat er 
geen overlast is ervaren, al zijn de meningen onder u verdeeld over deze opvang. Het college heeft deze 
input mee laten wegen in haar besluit over eventuele verlenging.

Door het mogelijk maken van de opvang wil de gemeente bijdragen aan een humanitaire oplossing voor 
de vluchtelingen. Het college wil haar aandeel leveren aan een goede opvang. Het bieden van opvang in 
het Wapen van Vries blijft plaatsvinden onder professionele begeleiding van stichting Inlia. 

De huidige beheerders vertrekken per 1 april aanstaande. Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen
de eigenaren van het Wapen van Vries en stichting Inlia om nieuwe beheerders aan te trekken. Hieraan 
worden zowel door het college als door Inlia hoge kwaliteitseisen gesteld. De overeenkomst tussen Inlia 
en de eigenaren is nog niet getekend.
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Zoals gezegd vinden we het belangrijk ons aandeel te nemen in humanitaire opvang, maar we vinden 
het even belangrijk eventuele overlast voor u als omwonenden tot een minimum te beperken. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we dat met goed beheer en onder leiding van Inlia kunnen realiseren. 

Mocht u vragen hebben over de opvang, dan kunt u contact opnemen met Harma Kooijinga van de 
gemeente Tynaarlo (0592-266662) of met stichting Inlia (085-0163029). 

Indien u alsnog behoefte heeft aan een gesprek met de burgemeester en/of een vertegenwoordiging 
van Inlia dan is dat uiteraard mogelijk. De burgemeester is bereid u thuis te bezoeken voor een nadere 
uitleg. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, via 
0592-266662 of bestuurssecretariaat@tynaarlo.nl .

Met vriendelijke groet,

drs. M.J.F.J. Thijsen
burgemeester
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