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Geachte leden van de Gemeenteraad,

Het is nu circa 6 weken geleden dat de vluchtelingen hun intrek hebben genomen in het 
voormalige ROC-complex aan de Leidsedreef. l\/iet deze brief informeren wij u over de stand 
van zaken aan de hand van de motie die tijdens de Raadsvergadering van 25 januari 2016 is 
aangenomen.

Overeenkomst met het COA 
ln de motie roept u het College op een aantal onderwerpen in de overeenkomst met het 
COA op te nemen. Onderstaande punten zijn in de overeenkomst opgenomen. Wij herhalen 
deze in de kaders, en geven vervolgens in cursiefde actuele stand van zaken.

De groep vluchtelingen moet een gemêleerde en evenwichtige samenstelling 
hebben niet alleen in de zin van nationaliteit, maar ook in de zin van samenstelling 
alleenreizende mannen/idem vrouwen/gezinnen. Art 4.1 

De groepssamenstelling is zeer divers met een groot aantal kinderen. Op dit moment is de 
samenstelling van de groep conform opgave van het COA als volgt:

0 "De huidige bezetting is 240 bewoners. We hebben de laatste 3 weken aardig wat 

uitstroom gehad. Dit is heel fijn voor de bewoners. Zij' starten hun algemene 
asielprocedure.

0 We hebben de volgende nationaliteiten in huis: Syrisch, lrakees, Eritrees, Afghaans,
Iraans, Somalisch, Jordaans, Statenloos en 2 Chinezen 

0 We hebben in totaal 18 gezinnen, bestaande uit man, vrouw en kinderen.
0 Kinderen van 0 tot 4jaar: 17 
0 Kinderen van 4 tot 11 jaar: 33 
0 Kinderen van 12 tot en met 18jaar: 22 
0 Alleenstaande vrouwen met/ zonder kind: 21 
0 Alleenstaande mannen met/ zonder kind: 77"

Het COA stelt een plan op voor voldoende dagbesteding teneinde verveling te 

vermijden; dit plan wordt afgestemd met de gemeente, en maatschappelijke 
organisaties (waaronder de vrijwilligerscentrale); de uitvoering van het plan vindt 
plaats onder coördinatie van het COA. Art 15.1 
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Het COA is met een groep vrijwilligers actief bezig om allerlei activiteiten te organiseren. Na 
een stroeve start in de samenwerking verloopt deze nu naar tevredenheid. Zo starten er 
bijvoorbeeld deze week taallessen aan 140 volwassen vluchtelingen. Alle kinderen gaan naar 
school. DE OBSG heeft in nauw overleg met het COA en ons de Doesmeer in gebruik genomen 
voor 45 kinderen. 20 middelbare scholieren gaan dagelijks naar het Davinci College in Leiden.

Instelling door het COA van een overleg tussen omwonenden, COA, politie en 
gemeente om de gang van zaken in de omgeving van de noodopvang te monitoren 
en maatregelen overeen te komen ter voorkoming en beperking van overlast en 
incidenten. Artikel 10/E3 

Wij' hebben in overleg met het COA het initiatief genomen om de deelnemers aan het eerste 
omwonendenoverleg te benaderen. Wij verwachten dat het eerste over/eg nog eind mei, en 
anders begin juni kan plaatsvinden.

De overeengekomen periode van ljaar kan alleen op basis van een nieuw 
raadsbesluit daartoe worden verlengd met maximaal 6 maanden. Dit besluit kan 
aan de Raad worden voorgelegd na de 38 evaluatie (zie onclerstaand).Art11.t/m 
11.3 

Volgt later dit jaar.

Het COA besteedt expliciet aandacht aan de normen en waarden in Nederland. Art 

De vluchtelingen krijgen regelmatig instructies over hoe zij zich dienen te gedragen binnen de 
Nederlandse samenleving. Tot ons genoegen is onze observatie is dat de vluchtelingen er wel 
zijn, maar dat hun gedrag tot nu toe geen overlast heeft veroorzaakt.

Het COA draagt zorg voor de veiligheid van eventuele in de locatie aanwezige 
kwetsbare minderheden (als LHBT-ers, Christenen, alleen-gaande vrouwen,
Art 3.5 

Het COA staat in contact met het COC in Leiden over veiligheidszaken die met betrekking tot 
deze kwetsbare groepen. Wij hebben geen meldingen van ongewenst gedrag of misstanden 
jegens deze groepen.

Overige onderwerpen uit de motie 

Daarnaast zelf zorg te dragen voor:

Het instellen van een meldpunt overlast/klachten /suggesties voor bewoners en 
ondernemers waarbij bewoners melding kunnen doen suggesties, onveilige 
situaties, overlast, en andere belangrijke maar niet-urgente zaken. (Urgente 
onveilige situaties worden conform de normale gang van zaken via 112 aan de 
hulpdiensten gemeld).

Wij' hebben het meldpunt ingericht. Het aantal melding in de eerste zes weken is zeer beperkt 
gebleven. Veel inwoners hebben zich via het meldpunt als vrijwilliger aangemeld. Een aantal 
melding betrof het voeren van meeuwen, en een aantal had betrekking op voor vluchtelingen 
onveilige verkeerssituaties. Ook de politie signaleert een zeer laag aantal meldingen.



Z/16/031386/60356

Het optimaliseren van verlichting in de tunnel onder het viaduct aan de Zijldijk en de 
fietstunnel aan het einde van het Engelendaal en deze goed blijven onderhouden.

Deze werkzaamheden zijn in februari en maart uitgevoerd.

Extra inzet op het schoon houden van de omgeving van de noodopvang samen met 

de bewoners van de noodopvang.

Het COA zet vluchtelingen in om hun eigen woonomgeving schoon en netjes te houden. Waar 

nodig geeft de afdeling Gemeentewerken logistieke ondersteuning.

Directe en transparante communicatie over voorkomende incidenten met de 
Gemeenteraad. Hierbij wordt inzicht gegeven in het aantal en de aard van de 
geregistreerde incidenten binnen de opvanglocatie en in de openbare ruimte en de 
genomen acties ter voorkoming en naar aanleiding daarvan. De resultaten te 

evalueren en breed te communiceren met de inwoners van Leiderdorp.

Het aantal incidenten is zeer beperkt. ln onderstaande tabel treft u het overzicht aan tot eind 
april.

Omschrijving Pleegdatum Maatregel Classificatie Bijzonderheden 

Ronselen in 
opvangcentrum 

7-04-2016 PV en NCTV 
geïnformeerd,
weggestuurd 

Verdach te 
situatie 

Meerdere 
personen,
herhaald,
bovenlokaa/

Mishandeling Overgeplaatst Geweld Recidive,
trauma's 

Auto draaiende 
motor verdacht 

PV opgesteld,
weggestuurd 

Verdachte 
situatie 

Maken van 

foto's locatie 

Individueel protest 21-04-2016 In gesprek 
met COA 

Protest Politie en ambu 
ter plaatse 

Fietsendiefstal 22-04-2016 Regulier 
strafrecht,
notitie COA 

Diefstal,
ontvreemding 

2 pers. uit 
noodopvang,
aangehouden,
8uurs detentie 

Het COA en de politie hebben de incidenten in goede samenwerking adequaat opgelost. Kern 

van de oplossingsstrategie is steeds om te de-escaleren, zodat het effect op de rest van de 
bewoners en de omgeving zo beperkt mogelijk is.

De uitvoering budget neutraal vorm te geven, en indien dat niet dreigt te lukken,
daarover vooraf met de Gemeenteraad in overleg te treden.

Wij blijven voor wat betreft de uitgaven binnen de vergoeding van circa 6 74.000 die wij van 

het COA ontvangen.

De vergoedingen die de OBSG ontvangt voor het onderwijs aan de vluchtelingen levert 
mogelijk een tekort op. Dat wordt veroorzaakt door de termijn van 1 jaar (na binnenkomst in 
Nederland) waarvoor het ministerie van OC&W een vergoeding beschikbaar stelt. Omdat in 

de noodopvanglocaties kinderen naar verwachting langer dan een jaar moeten wachten op 

hun asielprocedure, en het belang van permanent onderwijs en ontwikkeling voor de 
kinderen van groot belang is, kan dit tot een financieel tekort leiden.

Wij' over/eggen met OBSG,COA en het ministerie van OC&W over een maatwerkregeling,

vooral ook gezien het relatief grote aantal kinderen die het betreft.Wij' zullen u informeren 
zodra wij meer duidelijkheid hebben.
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Evaluaties 
Hoewel de opvang een maand later is gestart april 2016) blijft de looptijd van de 
contracten (met gemeente en vastgoedeigenaar) van 1 maart 2016 tot 1 maart 2017.
Wij hebben met het COA de volgende evaluatiemomenten afgesproken:

0 18 evaluatie over april juni 
0 evaluatie juli september 
0 3e evaluatie oktober november (inclusief totaalbeeld) als basis voor 

Raadsbesluit over eventuele verlenging met 6 maanden per 1 maart 2017 
Conform afspraak ontvangt u te zijner tijd alle evaluaties 

Veiligheids Effect Rapportage 
En belangrijk onderwerp uit de overeenkomst met het COA betreft het nakomen van de 
afspraken uit de VER. ln de afgelopen maanden hebben wij het beeld gekregen dat het COA 
de afspraken adequaat heeft opgepakt. ln de eerste evaluatie wordt over de afzonderlijke 
onderwerpen van de VER gerapporteerd.

Hoogachtend,
burgeme ter en wethouders,

A 

Romeijn LM. Driessen-Jansen 
secretaris burgemeester 
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