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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de ondertekening van de "Kaderovereenkomst AZC 
Albergen, gemeente Tubbergen" en de vervolgstappen die genomen moeten worden om een 
asielzoekerscentrum (AZC) in Albergen te realiseren.

Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten om kennis te nemen van de "Kaderovereenkomst AZC Albergen, 
gemeente Tubbergen" (bijlage 1) en de burgemeester daartoe volmacht te geven om deze namens het 
college te ondertekenen. Daarnaast hebben we kennisgenomen van de te zetten vervolgstappen.

Toelichting
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente op 16 augustus jl. geïnformeerd over de 
komst van een Asielzoekerscentrum (AZC) in Albergen.

In onze raadsbrief nr. 49 van 21 augustus 2022 hebben wij u geïnformeerd over de stappen tot dan toe. Op 
23 augustus heeft de openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de staatsecretaris plaatsgevonden, 
waarbij verschillende insprekers hun bezwaren en vragen hebben toegelicht. Op 29 augustus hebben we 
van de aanwonende kerngroep input meegekregen over wensen en eisen. Deze wensen betroffen onder 
meer het aantal asielzoekers, de samenstelling van de groep, bebouwing van de buitenruimte, een humane 
opvang, de termijn van huisvesting en de veiligheid. Op 30 augustus heeft de gemeenteraad het college 
middels een motie kaders meegegeven (bijlage 2) om in het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris en 
het COA in te brengen. Op 29 augustus heeft uw raad een voorbereidingsbesluit Gravendijk 6 Albergen 
genomen met als doel de gemeente zelf weer in de regiepositie te brengen.
Het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris heeft op 31 augustus jl. plaatsgevonden en heeft geleid tot 
overeenstemming over de kaders voor een AZC aan de Gravendijk in Albergen op. Wij hebben op 2 
september ingestemd met de kaders en hebben u daarover ook reeds met een raadsbrief, inclusief bijlage 
met de genoemde kaders, geïnformeerd. Hiermee heeft de gemeente haar regiepositie terug. Naar 
aanleiding van de reacties van inwoners is nogmaals gesproken met het Rijk over een eventuele einddatum. 
Dat heeft niet geleid tot een wijziging.

Vervolg
Nu de kaders overeengekomen zijn, dienen de volgende stappen genomen te worden.
1. Vergunningaanvragen; het COA dient de vergunningen in bij de gemeente (en niet meer zoals 



oorspronkelijk bij het Rijk)
2. Bestuursovereenkomst Gemeente - COA;
3. Inrichten van een begeleidingsgroep met inwoners en aanwonenden

1. De vergunningaanvragen
Het COA is voornemens om de vergunningaanvraag "afwijkend gebruikþÿ �� 19 september in te dienen. De
gemeente is gehouden deze aanvraag in behandeling te nemen als deze ontvankelijk is. Echter, zolang het
voorbereidingsbesluit op de locatie van toepassing is, kan de gemeente de vergunningþÿ�  �afwijkend gebruikþÿ �� 

niet afgeven. Zodra uw raad het voorbereidingsbesluit intrekt kan het vergunningsproces worden afgerond
met een besluit. Daarna zal het COA een omgevingsvergunning aanvragen voor een verbouwing. Daartoe
dient het COA eerst zelf (ver)bouwplannen te maken. Tegen beide vergunningen is bezwaar mogelijk
conform de geldende procedures.

2. De bestuursovereenkomst
In alle gevallen sluit het COA met de betreffende gemeente waar een AZC komt een bestuursovereenkomst. 
Deze overeenkomst gaat over afspraken die nodig zijn voor het in gebruik nemen van de opvanglocatie. In
de bijeenkomst van 31 augustus met het Rijk, COA en gemeente zijn de kaders gesteld voor deze
afspraken. De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 5 jaar, waarna gemeente en COA
om tafel gaan om de overeenkomst te evalueren en eventueel aan te passen. Om tot een
bestuursovereenkomst te komen wordt de input van de begeleidingsgroep (zie 3) meegenomen. De
bestuursovereenkomst wordt voorgelegd voor wensen en bedenkingen aan de raad. Daarna neemt het
college een definitief besluit.

3. De begeleidingsgroep
Het inrichten van een begeleidingsgroep. In de kaders en de overeenkomst met het Rijk wordt de
betrokkenheid van inwoners, gemeente, aanwonenden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op
verschillende plekken genoemd. De begeleidingsgroep adviseert over zaken als veiligheid, evaluatie, 
bijsturing, melding, klachtenprocedures en escalatiemodellen. Maar ook adviseert de begeleidingsgroep over
programmaþÿ �s om bewoners, waar mogelijk samen met inwoners, op maatschappelijk nuttige wijze te
betrekken bij en in te zetten voor sociale en werkgelegenheidsprojecten. Daarnaast ontwikkelt COA samen
met omwonenden, inwoners van Albergen en uit de gemeente en vluchtelingen een ontmoetings- en
activiteitenplan dat past bij deze locatie. Afspraken over ondersteuning en eventuele financiering van de
inzet van vrijwilligers kan in dit plan worden meegenomen. Wij stellen ons ook voor dat het lokale en
regionale bedrijfsleven, primair in de directe omgeving van de locatie, zo veel mogelijk ingezet wordt in het
kader van de inrichting en exploitatie van de locatie; ook hier kan de begeleidingsgroep adviezen geven.
En tot slot dienen samen met de gemeente en haar inwoners en de omwonenden een communicatieplan
gemaakt te worden. We starten zo spoedig mogelijk met het inrichten van de begeleidingsgroep en doen
daarbij een beroep op inwoners van onze gemeente.

Uitzonderlijke situatie.
We erkennen dat de start van een asielzoekerscentrum in de gemeente Tubbergen benoemd kan worden als
eenþÿ�  �valse start Nu de kaders gesteld zijn gaan we door en vertrouwen we op de (veer)kracht van onze
samenleving. Samen met inwoners proberen we het AZC zo humaan mogelijk te realiseren, zodat zowel
inwoners, als statushouders en asielzoekers hun toekomst zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

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, de heer J.B. Zijlstra. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar
maken. Het telefoonnummer van de griffier is  en zijn e-mailadres is @tubbergen.nl



Hoogachtend,
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