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AAN DE RAAD

Rijen, 16 september 2014

ONDERWERP:
uitbreiding AZC Gilze, nieuwe bestuursovereenkomst

Samenvatting
Wij vragen u in te stemmen met het concept van de nieuwe bestuursovereenkomst.

Advies
Op 7 juli 2014 heeft uw Raad in principe ingestemd met uitbreiding van het asielzoekerscentrum
Gilze (AZC) tot maximaal 1200 capaciteitsplaatsen gekoppeld aan renovatie van de bestaande
bebouwing zoals opgenomen in het plan van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). In het
verlengde van het door ons daartoe aan uw raad uitgebrachte voorstel heeft uw raad daarbij wel een
aantal randvoorwaarden gesteld die nader vastgelegd moeten worden in de nieuwe
bestuursovereenkomst. Tevens is afgesproken, dat u de tekst van de nieuwe overeenkomst nog ter
goedkeuring voorgelegd zal krijgen.

Commissie Middelen
Het concept van de nieuwe overeenkomst is behandeld in de vergadering van de commissie op 8
september 2014. De commissie heeft daarbij vastgesteld, dat het voorliggende concept voldoet aan
de eerder gestelde randvoorwaarden. De commissie heeft wel gevraagd om expliciet op te nemen
dat het overeen te komen maximum aantal capaciteitsplaatsen ook bij plaatsen van tijdelijke units
van toepassing blijft. We hebben dit toegevoegd aan artikel 5, lid 4.

Na die behandeling hebben wij nog enkele (aanvullende) redactionele en inhoudelijke opmerkingen
van het COA ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn op enkele plaatsen in de tekst enkele
redactionele/juridische verbeteringen aangebracht.  Als onderdeel daarvan is artikel 17, lid 3
verwijderd, omdat in lid 1 van dit artikel al hetzelfde is geregeld.

Inhoudelijk is artikel 9 lid 1 gewijzigd. Daarin stond dat het COA minimaal eenmaal per drie maanden
een inwonersavond organiseert. In het begin van het proces is dat tempo wel denkbaar, maar op
langere termijn is een langere interval mogelijk. Om die reden stemmen wij in met het voorstel van
het COA om te spreken over ‘geregeld ‘, zodat in overleg met ons kan worden bekeken hoe vaak dit
in de gegeven situatie wenselijk is.
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Wij stellen u voor in te stemmen met bijgaand definitief concept d.d. 16 september 2014.

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
de secretaris, de burgemeester,

ir. G.J.F.M. Vlekke dr. A.J.W. Boelhouwer
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet ;

b e s l u i t :

in te stemmen met het concept van de nieuwe bestuursovereenkomst met het COA.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 29 september 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer


