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Opvang asielzoekers in de Van Hornekazerne.

ADVIES

Instemmen met
1. De opvang van asielzoekers in de Van Hornekazerne
2. De concept bestuursovereenkomst met COA.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel
Niet van toepassing.

Algemeen:
Sinds enige tijd vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (centraal Orgaan opvang
Asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen tijdens hun asielprocedure. De
huidige ontwikkelingen in de wereld zorgen echter voor een onverwacht hoge instroom
waardoor extra capaciteit noodzakelijk is. De bestaande asielzoekerscentra (AZC) zitten
overvol omdat veel vergunninghouders wachten op een woning maar deze niet
voorhanden is. Daarom onderzoekt het COA de mogelijkheden om de capaciteit uit te
breiden. De nood is hoog. Gemeenten worden opgeroepen medewerking te verlenen om
leegstaande gebouwen voor de opvang van asielzoekers geschikt te maken.

Over de invulling van het KMS-terrein waren de gemeente, de Stichting Scarabee en het
COA al langer met elkaar in gesprek.
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De staatssecretaris heeft op 25 augustus contact opgenomen met de burgemeester en
aangegeven dat het COA de gemeente Weert zal benaderen met het verzoek een tijdelijk
AZC te mogen vestigen in de Van Hornekazerne. Het staat leeg en is geschikt.
Op 27 augustus heeft het COA in een verkennend gesprek gemeente Weert verzocht op
korte termijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een AIC voor een periode
van 5 jaar in de Van Hornekazerne. Het COA wil 5 jaar huren van het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB). De gevraagde capaciteit betreft 1000 plaatsen. Inmiddels is het formele verzoek
ook schriftelijk aan het college voorgelegd.
Deze brief is bij dit voorstel gevoegd.

Het COA wil een groot aantal gebouwen in gebruik nemen voor verschillende functies
waaraan behoefte is zoals wonen, kantoren, diensten, leslokalen, medische dienst,
kete n pa rtners, recreatieru i mten en dergel ij ke.

Het COA verzoekt de gemeente om een positieve besluitvorming om de vestiging van een
AZC mogelijk te maken. lJe gebouwen zi¡n u¡termate geschikt en behoeven voor de
opvang slechts beperkte (bouwkundige) aanpassingen zodat de locatie op korte termijn in
gebruik kan worden genomen.

Argumenten:
De staatssecretaris heeft alle gemeenten opgeroepen haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van vluchtelingen.
Vanuit humaniteit wil het college in deze haar verantwoordelijkheid nemen en
medewerking verlenen voor een vestiging van een AZC in de Van Hornekazerne, mede
omdat de gebouwen uitermate geschikt zijn als opvanglocatie voor asielzoekers.
Het COA draagt zorg voor voorzieningen op het gebied van beveiliging, gezondheidszorg,
catering, IT enz,

KanLtekerrirtclen:
De bestemming voor de Van Hornekazerne is Militair-Maatschappelijk. Om de komst van
een AZC mogelijk te maken, wordt separaat een B&W advies voorgelegd waarin
inster.rìrrìing wordI gevraagd nret "2e herzrenmg van de belerdsregels plartologrsclre
afwijkingsmogelijkheden".

De ingebruikname van de Van Hornekazerne kan van invloed zijn op de ontwikkelingen
voor Weert-West. Dit is met het COA besproken. Het COA maakt gebruik van een deel van
het kazerneterrein (zie bijgevoegd kaartje). Het overige deel kan door derden worden
gebruikt. Het COA zal medegebruik toestaan omdat dit bijdraagt aan maatschappelijk
draagvlak en/of aan de uitwerking van de ontwikkelingen Weert-West. Dit is ook bevestigd
in de brief die we inmiddels hebben ontvangen. In het verkenningsgesprek heeft het COA
zich bereid verklaard de Nelissenhofweg op te knappen en weer open te stellen. Dit wordt
in de bestuursovereenkomst vastgelegd, evenals het gebruik van de parkeerplaatsen op
het terrein ten behoeve van activiteiten op o.a. De Lichtenberg.
Daarnaast wordt het COA gevraagd een inspanningsverplichting te leveren tot verkrijging
om niet van het aangrenzende perceel van het voormalige Bisschoppelijk College. COA zal
dit bij de desbetreffende Minister ter sprake brengen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HAN DHAVING)

Alle afspraken tussen het COA en de gemeente Weeft worden in een
bestu u rsovereen komst vastge legd. De conceptovereen komst is bij gevoegd.
De conceptovereenkomst wordt woensdag 9 september met het COA besproken, waarna
deze definitief kan worden voorgelegd aan B&W op 15 september.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotinqspost:
De vestiging van een AZC brengt voor de gemeente in de aanloopfase extra
voorbereidende werkzaamheden met zich mee. Op basis van een met de gemeente vooraf
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overlegde begroting wordt in overleg een bijdrage door het COA in de kosten
overeengekomen. Een interne werkgroep heeft geïnventariseerd welke werkzaamheden en
personele gevolgen een eventuele komst van een COA met zich meebrengt. Deze
inventarisatie kan dienen als basis voor de begroting.

Voor de (structurele) lasten, voor zover deze niet verrekend worden via de standaard
uitkeringen, wordt eveneens compensatie gezocht bij het COA. We streven ernaar de
taken bugettair neutraal uit te voeren.

Beschikbaar bedraq:
Niet van toepassing.

coM M u NICATTE/ PARTTCTPATTE

Voor wie is dit advies van belang?
* Omwonenden
t Raadsleden
.t Interne organisatie
Nadere specificatie:

:

* Overig
Nadere specificatie:

- De raadsleden informeren in een besloten raadsvergadering op 10 september
2015.

- Het communicatietraject opstarten.

:

* De omwonenden informeren aan de hand van een informatiemarkt op 14 september

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Taskforce KMS

Extern
coA

BIJLAGEN

Ooenbaar:
brief COA d.d. 2 september 2015
Concept- bestu u rsovereen komst.

Niet-openbaar:
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