
Goedemiddag heer Boeke, beste Willem, 
 
Hierbij de beantwoording van de vragen van de klankbordgroep n.a.v. de bijeenkomst van 31 
augustus. Hierbij in acht nemende dat de klankbordgroep vorige week dinsdag bijlage 8 van het 
raadsbesluit, de memo van COA met onderbouwing van het voorzieningenniveau, heeft ontvangen. 
 
1. Hoe is de veiligheid van de verkeerstechnische situatie van het stuk ventweg tussen de 

entree van het toekomstige AZC en de rotonde gedocumenteerd? 
NB We begrepen al dat er geen tellingen zijn gedaan; maar waarop is dan de uitspraak 
van de verkeersdeskundigen gebaseerd?? 
Antwoord: 
Voor de verdere uitwerking en eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen worden 
de benodigde onderzoeken voorbereid en uitgevoerd. Ook de benodigde verkeerstellingen 
worden voorbereid. Het gaat dan om zowel de intensiteit (hoeveel verkeer) als de samenstelling 
van het verkeer op de parallelweg. Zoals maandag 31 augustus is afgesproken zijn deze 
onderzoeksresultaten aan het eind van deze maand beschikbaar. De definitieve uitkomsten van 
de onderzoeken komen voor u op dat moment ook beschikbaar.      

 
2. Hoe ligt de relatie tussen goede scholing en het aantal AZC bewoners? Uit welke 

documenten / onderzoeken blijkt dat? 
Antwoord:  
De relatie tussen scholingsvoorzieningen en het aantal opvangplaatsen op het tijdelijk 
opvangcentrum is weergegeven in bijlage 8 van het raadsvoorstel. Deze bijlage geeft voor de 
locatie Heemserpoort specifiek weer wat de verschillen in voorzieningenniveau zijn ten opzicht 
van het aantal opvangplaatsen op het tijdelijk opvangcentrum.  
 

3. Hoe ligt de relatie tussen goede eerstelijns zorg en het aantal AZC bewoners? Uit welke 
documenten / onderzoeken blijkt dat? 
Antwoord:  
De relatie tussen eerstelijns zorgvoorzieningen en het aantal opvangplaatsen op het tijdelijk 
opvangcentrum is weergegeven in bijlage 8 van het raadsvoorstel. Deze bijlage geeft voor de 
locatie Heemserpoort specifiek weer wat de verschillen in voorzieningenniveau zijn ten opzicht 
van het aantal opvangplaatsen op het tijdelijk opvangcentrum.  
 

4.    Hoe luidt de opdrachtverlening (en aan wie) t.a.v. het (bredere) veiligheids- en 
leefbaarheidsonderzoek? 
Antwoord: 
Het programma van eisen voor het uitvoeren van veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek 
worden vanuit het gemeentelijk veiligheidsbeleid voorbereid. Na besluitvorming door de raad 
op 29 september volgt een collegebesluit en wordt een opdracht gegeven. De klankbordgroep 
wordt betrokken bij de uitwerking van de onderwerpen voor het onderzoek waarna we het 
onderzoek uitvoeren.    
 

4. Waaruit blijkt dat er geen relatie zou zijn tussen de omvang van een AZC en het aantal 
geweldsincidenten? 
NB Deze uitspraak lijkt zelfs in strijd met de door ons gevonden criminologische 
vakliteratuur zoals ook gedocumenteerd in het Advies van de KBG. 
Antwoord: 
Op deze vraag wachten wij op een antwoord van COA. Dit antwoord wordt u nagezonden. 

 
We hebben inmiddels een verslag opgesteld. Dat willen we ook wel met jullie delen, maar 
vooralsnog (i.v.m. de vermelde persoonsnamen) op voorwaarde dat het vertrouwelijk blijft. 



Graag jullie toezegging daarover. Voorts zagen we Mw Liesbeth Kleisen ook een verslag 
maken. Graag horen we of we dat verslag ook mogen inzien. 
Wij hebben op uw verzoek een toelichting gegeven op de overeenkomst met COA in relatie tot de 
adviezen van de klankbordgroep. Een eventueel verslag van deze bijeenkomst door de 
klankbordgroep is met name voor de achterban van de klankbordgroep van belang. Er is door ons 
geen verslag gemaakt van de bijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Robert Ekkelenkamp 
 
Projectleider 
Ruimtelijk Domein  Projecten 
Tel. 0523-289443 
Robert.Ekkelenkamp@ommen-hardenberg.nl 
Aanwezig: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

 
Van: A.W. Boeke [mailto:boeke@wxs.nl]  

Verzonden: dinsdag 1 september 2015 16:07 
Aan: Robert Ekkelenkamp 

CC: 'Aryana'; 'Eddy Schottert'; 'Kirsten Godefroy'; 'Eric Poelenije'; 'Jan Mulder'; 
l.duignan83@gmail.com 

Onderwerp: Vragen inzake de onderbouwing AZC aantallen 

 
Beste Robert, 
 
Namens de Schrijfgroep stuur ik je onderstaand en conform de gisteren gemaakte afspraken 
de nader geformuleerde vragen over de onderbouwing vanwege het College van het aantal: 
 

1.    Hoe is de veiligheid van de verkeerstechnische situatie van het stuk ventweg tussen 
de entree van het toekomstige AZC en de rotonde gedocumenteerd? 
NB We begrepen al dat er geen tellingen zijn gedaan; maar waarop is dan de 
uitspraak van de verkeersdeskundigen gebaseerd?? 

2.    Hoe ligt de relatie tussen goede scholing en het aantal AZC bewoners? Uit welke 
documenten / onderzoeken blijkt dat? 

3.    Hoe ligt de relatie tussen goede eerstelijns zorg en het aantal AZC bewoners? Uit 
welke documenten / onderzoeken blijkt dat? 

4.    Hoe luidt de opdrachtverlening (en aan wie) t.a.v. het (bredere) veiligheids- en 
leefbaarheidsonderzoek? 

5.    Waaruit blijkt dat er geen relatie zou zijn tussen de omvang van een AZC en het 
aantal geweldsincidenten? 
NB Deze uitspraak lijkt zelfs in strijd met de door ons gevonden criminologische 
vakliteratuur zoals ook gedocumenteerd in het Advies van de KBG. 

 
We hebben inmiddels een verslag opgesteld. Dat willen we ook wel met jullie delen, maar 
vooralsnog (i.v.m. de vermelde persoonsnamen) op voorwaarde dat het vertrouwelijk blijft. 
Graag jullie toezegging daarover. 
 
Wij houden overigens onzerzijds wel het recht voor om ons verslag eventueel later alsnog te 
delen met anderen, indien en voor zover de KBG-leden daarmee instemmen en dat ook 
opportuun achten. 
Voorts zagen we Mw Liesbeth Kleisen ook een verslag maken. Graag horen we of we dat 
verslag ook mogen inzien. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
Willem Boeke 
Tel 06 51 600977 

 


