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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de kaders voor een AZC aan de Gravendijk in 
Albergen. Op 31 augustus jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid en het COA over de komst van een Asielzoekerscentrum op de locatie van 't 
Elshuys aan de Gravendijk in Albergen. In dat gesprek zijn er afspraken gemaakt over een de kaderstelling 
voor de opvang voor asielzoekers / statushouders op de locatie van 't Elshuys in Albergen.

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten om in te stemmen met de "Kaders voor AZC locatie Albergen, 
gemeente Tubbergen" en de daarin opgenomen afspraken die zijn gemaakt tijdens het overleg met de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het COA op 31 augustus jl.

Toelichting
Op 30 augustus jl heeft uw raad het college met een motie opgedragen om in het bestuurlijk overleg met de 
staatssecretaris en het COA een aantal kaders aan te brengen en te regelen:

1. Een plan maken om de buurt nadrukkelijk te betrekken bij het ambtelijk overleg en het vervolgproces
2. Afspraken maken over de eindigheid van de opvanglocatie;
3. Afspraken maken over de variatie in de groep vluchtelingen;
4. Het maximaal op te vangen vluchtelingen te stellen op 100 tot 150 personen, binnen de bestaande 
bebouwing.
5. Alle toekomstige financiële gevolgen zijn niet voor rekening van de gemeente.

Op 31 augustus jl. heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden.

In dat overleg zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Het uitgangspunt dat de opvang humaan en proportioneel moet zijn;
- De aantallen en samenstelling van de populatie;
- Overige procesmatige afspraken.

Dit heeft geleid tot overeenstemming over het op dit moment voorliggende "Kader voor AZC locatie 
Albergen; gemeente Tubbergen;" (zie bijlage)



Het hiervoor genoemde kader gaat onder meer in op de volgende punten:
þÿ "� de vergunningen worden bij de gemeente aangevraagd;
þÿ "� de opvang vindt uitsluitend plaats binnen de bestaande bebouwing;
þÿ "� er worden buiten de bestaande bebouwing geen units geplaatst ten behoeve van huisvesting;
þÿ "� aantal opvangp ekken wordt eruggebracht ot maximaa  50
þÿ "� er s overeenstemming over de samenste ling an de op e angen vluchte ingen
þÿ "� er s spec ale aandacht voor e lighe d en alle daaraan gere ateerde aken
þÿ "� er komt een inanc ë e ege ing met het Rijk odan g dat de gemeente ubbergen en haar nwoners op 

geen enkele wijze financiële nadelen van deze opvang ondervindt.

Het is de bedoeling dat dit kader wordt verwerkt in een bestuursovereenkomst die op een nog nader te
bepalen moment tussen het COA en de gemeente zal worden ondertekend. Wanneer dit plaats vindt, en de
wijze waarop wordt in samenspraak met het rijk bepaald.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is  en haar e-mailadres is

@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M Scholten Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker


