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Advies
1. In te stemmen met in de bijlage opgenomen kaders voor een AZC aan de Gravendijk in Albergen.
2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

Samenvatting
De gemeenteraad heeft het college door middel van een motie een aantal kaders meegegeven voor het 
bestuurlijk overleg tussen de gemeente, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het COA. Deze 
kaders inclusief een aantal wensen van omwonenden zijn besproken tijdens het bestuurlijke overleg op 31 
augustus jl.
Dit heeft geleid tot overeenstemming over de kaders voor een AZC aan de Gravendijk in Albergen

Beoogd effect/doel en Rolbeschrijving participatie
Door uitvoering te geven aan de motie van de gemeenteraad beoogt het college om de opvang van 
asielzoekers aan te laten sluiten bij het uitgangspunt dat de opvang humaan en proportioneel moet zijn.

Aanleiding
De aankondiging van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de komst van een 
Asielzoekerscentrum (AZC) in Albergen en de motie van de gemeenteraad van 30 augustus jl.

Argumenten en afwegingen
Op 30 augustus jl heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij het college is 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 tussen de gemeente, de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid en het COA.

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:



• de vergunningen worden bij de gemeente aangevraagd;
• de opvang vindt uitsluitend plaats binnen de bestaande bebouwing;
• er worden buiten de bestaande bebouwing geen units geplaatst ten behoeve van huisvesting;
• aantal opvangplekken wordt teruggebracht tot maximaal 150
• er is overeenstemming over de samenstelling van de op te vangen vluchtelingen
• er is speciale aandacht voor veiligheid en alle daaraan gerelateerde zaken
• er komt een financiële regeling met het Rijk zodanig dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners op 

geen enkele wijze financiële nadelen van deze opvang ondervindt.

Financiële paragraaf
De oorspronkelijke inzet van de gemeente was dat er een financiële regeling met het Rijk getroffen zou 
worden zodanig dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners op geen enkele wijze financiële nadelen van 
deze opvang ondervindt. Deze eis is tijdens de onderhandelingen in stand gebleven en is onderdeel 
geworden van het "Kader voor AZC locatie Albergen; gemeente Tubbergen;"

Communicatie paragraaf
Na uw besluit zullen de bewoners door middel van een nieuwsbrief worden geïnformeerd. Tevens zal er een 
algemeen persbericht (opgesteld in samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid) worden 
verzonden.

Vervolgprocedure
Op dit moment worden de volgende vervolgstappen gezet:
1. De omwonenden worden per brief direct na het nemen van dit besluit geïnformeerd (zie bijlage bij dit 
voorstel);
2. De omwonenden worden in de gelijke brief uitgenodigd voor een bewonersavond die door het COA zal 
worden georganiseerd
3. Er wordt een algemeen persbericht verstuurd (in samenspraak met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid).
4. De afspraken uit het kader worden verwerkt in een op een nader moment te ondertekenen 
bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente. Wanneer dit plaats vindt, en de wijze waarop wordt 
in samenspraak met het rijk bepaald.


