
Tijdelijk opvangcentrum 
asielzoekers 

Overeenkomst tussen gemeente en COA 

Inrichtingsplan 



Wat ging er vooraf? 
 
• Grote instroom asielzoekers  
• Spoedverzoek COA voor opvang 1.000 asielzoekers 
• College wil maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen 
• Gemeenteraad stemt onder voorwaarden in 
• COA en gemeente werken plan uit 
• Voorkeurslocatie tussen Polendwarsweg en 

Jachthuisweg 
• Adviezen klankbordgroep ‘Veilige opvang met behoud 

van leefbaarheid’ 



Afwegingen college B&W  
 

• Verzoek COA, principebesluit gemeenteraad, adviezen 
klankbordgroep 

 
• Randvoorwaarden 

• Kwaliteit van het opvangcentrum 
• Kwaliteit woon- en leefomgeving opvangcentrum 
 

• Omvang van het opvangcentrum 
• maximaal  700 opvangplaatsen 
• 50 bufferopvangplaatsen 
 

 
 



 
Thema 2: Plaats, tijd en aard 
• oppervlak ca. 3,74 ha (advies 2.a) 
• groene, geluid beperkende aarden wallen (advies 2.b) 
• regulier azc “een asielzoekerscentrum voor opvang van 

asielzoekers die in afwachting zijn de uitkomst van de 
asielaanvraag of verlengde asielprocedure, die zich 
voorbereiden op terugkeer naar land van herkomst of 
wachten op toewijzing van een woning” (advies 2.c en 2.d) 

• evenwichtige samenstelling (advies 2.e)  

 
  

 

Hoe en waar hebben de adviezen een plek 
gekregen? 



Concept-inrichtingsplan (technisch) 



Concept-inrichtingsplan  



Impressie vanaf parallelweg Jachthuisweg 



Impressie vanaf parallelweg Jachthuisweg 



Hoe en waar hebben de adviezen een plek 
gekregen? 

Thema 3: Veiligheid en milieu 
• Omwonendenoverleg, deelnemers: omwonenden, plaatselijk belangen, 

politie, COA, gemeente 
• Functioneren opvangcentrum in omgeving op basis van risicoanalyse. 

(advies 3.a) 
• Maatregelen op basis van risicoanalyse verwerken in veiligheidsplan 

(advies 3.b en 3.c) 
• Veiligheidsoverleg COA, vreemdelingenpolitie, politie en gemeente 
• Inzet politie: specifiek contactagent, afspraak op locatie, opschalen 

indien nodig. (advies 3.e)  
• Minimaal 3 professionele beveiligers buiten werktijden COA personeel 

(advies 3.f) 
• Veiligheid- en leefbaarheidsonderzoek voor gehele gemeente 

Hardenberg.  



Hoe en waar hebben de adviezen een plek 
gekregen? 

Thema 4: Onderwijs 
• Primair onderwijs (basisonderwijs) op het opvangcentrum door 

onderwijsstichting Arcade; 
• Voortgezet onderwijs in internationale schakel klassen in de regio; 
• Organisatie onderwijs vanuit gemeentelijke verantwoordelijkheid; 
 
Thema 5: Zorg en sociale begeleiding 
• COA voorziet in eigen eerste lijns zorg via  Gezondheidscentrum 

Asielzoekers (gcasielzoekers.nl) met huisarts, verpleegkundige en GGZ-
medewerker 

• Tweede lijns zorg afhankelijk van behoefte bij de contractpartijen van 
Menzis; 

• Psychiatrische zorg via GGZ instellingen, overleg met Saxenburggroep 
hierover is opgestart 



Hoe en waar hebben de adviezen een plek 
gekregen? 

Thema 6: Bedrijvigheid en werkgelegenheid 
• Maatwerk voor vraag naar bedrijvenkavel (advies 6.a) 
• COA koopt producten en diensten zoveel mogelijk lokaal in (advies 6.b) 
• Personeel zoveel mogelijk uit regio Hardenberg 
 
Thema 7: Direct omwonenden 
• Hardheidsclausule voor waarde vastgoed in raadsvoorstel 

 
Thema 8: Communicatie 
• Communicatieplan Gemeente/COA/Klankbordgroep? 
• Vaste contactpersonen COA en gemeente.  
 

 
 



Hoe en waar hebben de adviezen een plek 
gekregen? 

 
Thema 1: Aantal op te vangen asielzoekers 
• Kwaliteit van het opvangcentrum: goede voorzieningen op het gebied van 

(basis)onderwijs, medische zorg (artsen/verpleegkundigen), professionele 
begeleiding van asielzoekers en vrijwilligers, voldoende ruimte voor 
dagbesteding en taalactiviteiten. 

• Een robuust/stevig opvangcentrum biedt stabiliteit en continuïteit voor de 
directe omgeving. 

• Kwaliteit woon- en leefomgeving: omvang van 700 opvangplaatsen biedt 
financiële ruimte om te: 
• investeren in de verbinding tussen het opvangcentrum en de directe 

omgeving.  
• compenseren:  bij (bovenwettelijk) waardeverlies of schades. 

 
College wil niet starten, maar eindigen met significant minder: 700 opvangplaatsen. 
Rekening houdend met de verschillende en gedeelde belangen (kwaliteit) 
gevoeligheid van het aantal (kwantiteit). 

 



Vervolg 
 

Besluitvorming raad 15 en 29 september 
 
Vergunningsprocedure vanaf 30 september 
 
Organisatie van: 
• Contactpersonen 
• Omwonendenoverleg 
• Veiligheidsoverleg 
• Veiligheidsonderzoek 
• Etc. 



Vervolg klankbordgroep? 
 

 
 



Financiën, exploitatie gemeente Hardenberg 


