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Beste inwoner en/of ondernemer,
Misschien heeft u in de media al gevolgd dat de opvanglocaties voor vluchtelingen in
Nederland vol zijn. De Rijksoverheid is dringend op zoek naar nieuwe locaties. Vanuit het
Centraal Orgaan Asielopvang (COA) wordt nu gekeken naar de gevangenis als mogelijke
noodopvang. De gemeente onderzoekt onder welke voorwaarden dat ook echt kan. Met
deze brief willen we u hierover informeren. Want dat gaat u als buurtbewoner en/of
ondernemer in deze wijk direct aan.
Vraag voor tijdelijke noodopvang in de leegstaande gevangenis
Zowel het Rijk, de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland en VluchtelingenWerk
hebben deze maand aan de gemeente gevraagd op welke manieren wij kunnen helpen
bij het oplossen van het opvangprobleem.
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), eigenaar van de nu leegstaande gevangenis in
Zoetermeer, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vinden deze locatie
geschikt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen en/of statushouders (asielzoekers
waarbij de asielaanvraag (tijdelijk) is ingewilligd). Zij stellen de gemeente nu concreet de
vragen:
• Toestemming om de leegstaande gevangenis te gebruiken als regionale
noodopvanglocatie voor de duur van ongeveer een jaar;
• Instemming met de tijdelijke noodopvang van in totaal 750 mensen. De
doelgroep die er mogelijk komt bestaat uit alleenstaande statushouders,
asielzoekers waarvan verwacht wordt dat die in Nederland mogen blijven en een
kleine groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Ons antwoord: ja, maar over het hoe gaan we met COA praten
De gemeente begrijpt de urgentie en noodzaak van de oproepen om te helpen bij de
opvang van vluchtelingen. Rekening houdend met de belangen van de stad, van
inwoners en ondernemers, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om te helpen.
De gemeente onderzoekt eerst onder welke voorwaarden aan het verzoek van het COA
kan worden voldaan en gaat daarover met de gemeenteraad en het COA in gesprek. Er
zijn diverse vragen en punten van zorg, de belangrijkste zijn:
• Tijdelijke opvang van 750 mensen op deze locatie vindt het college te veel;
• Deze noodopvang heeft financiële consequenties voor de gemeente;
• De manier van begeleiding van de vluchtelingen op deze locatie;

•

Wat is het perspectief op een duurzamere – regionale – oplossing voor het
huisvesten van de statushouders na het tijdelijke verblijf in de leegstaande
gevangenis?

Hoe gaat dit nu verder?
De gemeente onderzoekt nu de vragen en de punten van zorg en gaat daarover met het
COA in gesprek. Als de gemeente toestaat om de leegstaande gevangenis als
noodopvang te gebruiken, maken gemeente en COA een bestuursovereenkomst. Daarin
staan de afspraken en de voorwaarden voor medewerking vanuit de gemeente.
We kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept, of dat u zich zorgen
maakt. Op www.zoetermeer.nl/noodopvang2021 vindt u de actuele informatie en het
antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Deze kunt u per e-mail
sturen naar noodopvang2021@zoetermeer.nl. Zodra er meer duidelijkheid is over deze
situatie informeren we u weer rechtstreeks.
De gemeente organiseert in de week van 4 oktober een informatieavond voor alle
betrokkenen. Omdat dat snel is, lukt het misschien niet u tijdig per brief te informeren
over de avond. Daarom vindt u informatie over de precieze datum en programma in ieder
geval zo snel als lukt op de hierboven vermelde website. We willen u hiermee zo spoedig
mogelijk informeren en betrekken bij het verzoek om de leegstaande gevangenis te
gebruiken als noodopvang.
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