
Kaders voor AZC in de gemeente Tubbergen; locatie Albergen
Onderstaand is de kaderstelling verwoord voor de opvang van asielzoekers / statushouders in de 
gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aantallen en samenstelling en overige 
voorzieningen en randvoorwaarden.

Het college hanteert het uitgangspunt dat de opvang humaan en proportioneel moet zijn.
Het bieden van een correcte en stabiele leefsituatie en veilige leefomgeving is de basis voor het 
opvangcentrumopdracht van onze opvangcentra. Daarbij houden wij oog voor de verhoudingen in 
aantallen inwoners en ontheemden. Wij stimuleren groepsactiviteiten en bewonersparticipatie. 
Goedlopende groepen en bewonerssamenstellingen bevorderen het individuele welzijn en creëren 
rust en veiligheid. Wij vinden toegang tot (psychische) zorg, recreatieve en culturele activiteiten, 
onderwijs, etc. belangrijk.
Een goed contact met de omgeving en inwoners van Tubbergen en de kern Albergen is voor ons een 
prioriteit. We zien een goede en positieve wisselwerking tussen de Tubbergse samenleving en de 
bewoners van het AZC als randvoorwaarde voor een succes. De bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties moeten betrokken worden en hun wensen kenbaar kunnen maken.

Aantallen en samenstelling
We beschouwen 150 inwoners in het bestaande gebouw als maximum en sluiten alternatieve 
huisvesting en bouw op het buitenterrein uit. We geven de voorkeur aan een samenstelling die 
bestaat uit de volgende groepen: Minimaal 30% statushouders (inclusief onze taakstelling), 65 % 
gezinnen en maximaal 5% alleenstaanden.

Overige voorzieningen

• Het ondersteunen van de omgeving van de locatie door middel van contact en het inrichten van 
een begeleidingsgroep met deelname van het COA, en afgevaardigden van gemeente, bewoners, 
aanwonenden en dorpsraad. In de begeleidingsgroep worden afspraken gemaakt over evaluatie, 
bijsturing, melding, klachtenprocedures en escalatiemodellen;

• De benodigde onderwijsvoorzieningen moeten gerealiseerd worden;
• Het opzetten van een breed en intensief programma (met aandacht voor de geestelijke 

gezondheid) om de bewoners (en waar mogelijk samen met inwoners) om hen op een 
maatschappelijk nuttige wijze te betrekken bij en in te zetten voor sociale projecten en 
werkgelegenheidsprojecten;

• Samen met omwonenden, inwoners van Albergen en uit de gemeente en vluchtelingen een 
ontmoetings- en activiteitenplan te ontwikkelen dat past bij deze locatie. Uniek in Nederland;

• Ondersteuning en financiering van de inzet van vrijwilligers;
• Communicatie met en informatie over de locatie naar (buurt)bewoners;
• Het lokale en regionale bedrijfsleven, primair in de directe omgeving van de locatie, zo veel 

mogelijk in te zetten resp. te benutten voor alle inkopen en investeringen in het kader van de 
inrichting en exploitatie van de opvang;

• Versterking van de maatschappelijke partners, politie, handhaving en medische zorg;
• Garanties voor veiligheid;
• Wanneer de situatie in Nederland (vergelijk eerdere golfbewegingen) toelaat dat asielopvang 

wordt afgeschaald eisen wij dat, gezien de dwang die het Rijk heeft opgelegd, deze locatie 
prioritair wordt opgeheven.

• Een financiële regeling met het Rijk zodanig dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners op 
geen enkele wijze financiële nadelen van deze opvang ondervindt.
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Ziet het Rijk mogelijkheden om in navolging van Utrecht en Amsterdam ook een arrangement over 
flexwoningen te treffen?


