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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het voorstel van het COA met betrekking tot een 
einddatum voor de locatie van het Asielzoekerscentrum aan de Gravendijk 6 in Albergen.

Ons besluit
We hebben het COA opnieuw gevraagd om te komen met een voorstel met betrekking tot de einddatum. 
Daarop hebben wij een voorstel van het COA ontvangen. In onze vergadering hebben we besloten om met 
het voorstel van het COA van 5+5 jaar in te stemmen, als tussenstap ten behoeve van het opstellen van de 
bestuursovereenkomst.

Toelichting

Het gebruik van een inmiddels door het COA aangekocht hotel in Albergen als opvanglocatie blijft de 
gemoederen bezig houden. Omwonenden dringen zeer aan op een einddatum. Dat is op de bewonersavond 
van 26 september opnieuw weer aan de orde geweest. Zoals op die avond ook toegezegd heeft dat er toe 
geleid dat we hierover in overleg zijn gegaan, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, met het COA. 
Gebleken is dat ook het COA graag wil dat we gezamenlijk aan een mooie, goed geïntegreerde 
opvanglocatie kunnen gaan bouwen. Daarom ligt er nu het volgende met betrekking tot de einddatum op 
tafel:

1. De einddatum wordt vastgesteld op 10 jaar, dus sluiting op 1 november 2032.
2. Elk jaar wordt een evaluatie gehouden met direct omwonenden, zodat eventuele verbeteringen 
aangebracht zullen worden. Dit staat overigens los van de gesprekken over het actuele verloop van de 
locatie met de omwonenden, die frequenter plaatsvinden (in de vorm van een omwonendencommissie).
3. Na 5 jaar (dus voor 1 november 2027) worden de resultaten van de jaarlijkse evaluaties betrokken in een 
grote evaluatie, inclusief een bespreking in de gemeenteraad. De criteria voor deze evaluatie zullen we 
gezamenlijk voorbereiden.
4. Afhankelijk van de resultaten van de grote evaluatie wordt de opvang op de locatie 5 jaar 
voortgezet óf wordt bezien of er nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Als de 
gemeenteraad in alle redelijkheid en objectiviteit in overleg met het COA geen heil ziet in 
voortgang, eindigt de opvang per 1 november 2027.
5. Na 10 jaar eindigt de bestuursovereenkomst. Het is dan aan het dan zittend college, de dan zittende raad 
en het cOa om te bezien of er nieuwe afspraken worden gemaakt.



Bovengenoemde afspraken worden opgenomen in de bestuursovereenkomst die nog wordt opgesteld 
tussen het COA en de gemeente Tubbergen. De afspraken zijn een tussenstap. Wij zijn nog met het COA in 
overleg om de details van bovengenoemde vijf uitgangspunten nader uit te werken. Het is de bedoeling om 
deze afspraken in de bestuursovereenkomst op te nemen. In de bestuursovereenkomst worden tevens de 
punten meegenomen die door de begeleidingsgroep met inwoners worden ingebracht zoals bijvoorbeeld 
veiligheid en de openbare ruimte. Voor het overige blijft de kaderovereenkomst met het Rijk overeind. 
De bestuursovereenkomst wordt voor de definitieve ondertekening nog voor wensen en bedenkingen aan u 
voorgelegd.

Volgens ons wordt hiermee een constructieve extra stap gezet met betrekking tot de komst van het AZC. Wij 
willen u daarom ook verzoeken om het door u vastgestelde voorbereidingsbesluit op korte termijn in te 
trekken. Dat is een belangrijke stap in het vervolgtraject.

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 (0546) 62 81 46 en zijn e-mailadres is j.b.zijlstra@tubbergen.nl

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

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


