
Pagina 1 van 8 Versie 1 

Registratienr.: Z/15/020177/46046    Agendapunt  4 

 2016 raadsvoorstel     

 Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 11 januari 2016 

Onderwerp:  Noodopvang vluchtelingen op 

ROC-locatie 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z00791F6C68* 
 

Beslispunten 

1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) van 7 januari 2016 om enkele panden op het ROC- terrein, 

Leidsedreef 4 en 6 te Leiderdorp, in gebruik te nemen als noodopvang voor de 

opvang van maximaal 320 asielzoekers voor een termijn van maximaal 1 jaar; 

2. De ROC locatie aan te wijzen als locatie voor de noodopvang van vluchtelingen in 

Leiderdorp; 

3. Het college van B&W op te dragen met het COA hierover, binnen de in dit 

raadsvoorstel gestelde voorwaarden, afspraken schriftelijk vast te leggen. 

 

 

Inleiding 

 

1.a In het kort 

De crisis in het Midden Oosten heeft tot gevolg dat veel vluchtelingen zich in Europa en 

dus ook in Nederland willen vestigen. Een groot deel van deze mensen komt uit Syrië. 

Daarmee staat Nederland voor een forse opgave. De instroom van vluchtelingen in ons 

land is momenteel ca.1500 vluchtelingen per week. Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de huisvesting en begeleiding van vluchtelingen in 

Nederland. Door de hoge instroom doet het COA een beroep op gemeenten om 

(noodopvang)locaties ter beschikking te stellen. 

 Mede op basis van een Bestuursovereenkomst met de VNG worden gemeenten door 

COA verzocht medewerking te verlenen voor specifieke locaties voor Azc en/of 

noodopvang.  ROC blijkt geschikt voor tenminste 320 vluchtelingen. Verzocht wordt voor 

opvang gedurende 1 jaar ( past binnen Bestuursakkoord voor noodopvang) maar COA 

verzoekt op voorhand de mogelijkheid van een verlenging van max 6 maanden open te 

houden.  
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1.b Voorgeschiedenis 

Uw Raad heeft op 7 september 2015 zich uitgesproken dat ook Leiderdorp haar 

verantwoordelijkheid wil nemen en een bijdrage wil leveren aan de opvang van 

vluchtelingen. Op basis van de door de raad aangenomen motie zijn wij gestart met het 

zoeken van een geschikte locatie. 

 

Eerder heeft Leiderdorp tussen  23 oktober en 30 oktober 2015  120 vluchtelingen als 

crisisnoodopvang opgevangen in De Bloemerd. De opvang is goed verlopen en we 

hebben de vluchtelingen een prettig verblijf kunnen bieden. De vriendelijkheid en 

gastvrijheid van vrijwilligers en medewerkers werd erg gewaardeerd. Inmiddels zijn de 

vluchtelingen gehuisvest in noodopvang in Leiden.  

 

Het college heeft d.d. 7 januari 2016, ontvangen 11 januari 2016, een formeel verzoek van 

het COA gekregen waarbij zij een beroep doet op de gemeente om medewerking te 

verlenen (zie bijlage). Het van COA ontvangen verzoek past ons inziens binnen de motie 

en past ook bij de maat van Leiderdorp waarbinnen wij, binnen randvoorwaarden, bereid 

zijn hieraan een bijdrage te leveren. Het verzoek betreft een opvang van maximaal 320 

vluchtelingen. Deze vorm van noodopvang draagt op een meer structurele en humanitaire 

wijze bij aan de opvang van vluchtelingen dan de zogenaamde crisisnoodopvang die 

onlangs in Leiderdorp heeft plaatsgevonden.  

 

Wij stellen u voor om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van vluchtelingen op de 

voormalige ROC locatie. Ymere heeft als huidige eigenaar de bereidheid uitgesproken 

hieraan medewerking te verlenen. Wanneer ook de gemeente Leiderdorp aan het 

realiseren van noodopvang haar medewerking zal verlenen zal dit resulteren in een 

huurovereenkomst tussen Ymere en het COA. 

Bij de gemeente zullen aanvragen voor de benodigde vergunningen worden ingediend, 

waaraan wij, na uw welbevinden en mits aan de gestelde randvoorwaarden is voldaan, 

voornemens zijn zo snel mogelijk medewerking te verlenen.  

 

Het gebruik van de noodopvang valt onder de verantwoordelijkheid van het COA en heeft 

in beginsel betrekking op de opvang gedurende een periode tot 12 maanden.  
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Het college kan in beginsel formeel zelfstandig een besluit nemen over het thans 

voorliggende verzoek van COA (opvang maximaal 320 vluchtelingen voor periode 12 

maanden). Gelet op de impact van deze beslissing op de samenleving stelt het college 

voor om uw raad om een duidelijke uitspraak te vragen. Gaat uw raad niet akkoord, dan 

verleent Leiderdorp geen medewerking.  

 

Wij hebben er vertrouwen in dat door het stellen van kaders voor medewerking  zoals 

omschreven in het verzoek, er een goede basis ligt voor acceptabele opvang van 

vluchtelingen binnen onze gemeente en gemeenschap.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Onder het kopje “kanttekeningen” gaan wij uitgebreid in op de aspecten Veiligheid, 

Communicatie, Maatschappij en  Financien. 

 

1 Beoogd effect 

Het mogelijk maken van noodopvang van vluchtelingen in de gemeente Leiderdorp onder 

verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

 
2 Argumenten 

a. Humanitaire redenen 
 
Om humanitaire redenen zijn wij bereid een bijdrage te leveren aan de opvang van 

vluchtelingen in Nederland. De nood van vluchtelingen in Europa/Nederland is zeer 

hoog. 

b.  Iedere gemeente moet zijn steentje bijdragen 

Het Bestuursakkoord  is op 21 december vastgesteld door VNG en voorziet in een 

soort taakstelling per gemeente/regio 

d.  Het gevraagde aantal van 320 vluchtelingen zit in de buurt van het minimum dat voor    

noodopvanglocatie met het COA in het Bestuursakkoord is vastgelegd (rondom 300). 

e.  Met medewerking wordt uitvoering gegeven aan uw motie d.d. 7 september 2015 

f. De locatie op zich voldoet aan de eisen/ wensen van de COA en is door hen geschikt 

bevonden 

g.   Het betreft een tijdelijke maatregel voor maximaal 1 a 1,5 jaar, waarbij leegstaande 

panden nuttig kunnen worden gebruikt.  
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h.  Het COA regelt heel veel zelf, o.a. contract met eigenaar en begeleiding van 

vluchtelingen, waardoor de risico’s voor de gemeente worden beperkt. 

 
3  Kanttekeningen / Risico-inventarisatie 
 

Door het stellen van kaders waarbinnen de gemeente medewerking verleent aan het COA 

voor het realiseren en exploiteren van een noodopvang wordt invulling gegeven aan het 

beheersen van deze risico’s. Het betreft de onderstaande kaders: 

 

1. Aantal vluchtelingen en locatiekeuze 

Het aantal vluchtelingen mag maximaal 320 personen betreffen. Dit aantal is gebaseerd op 

wat wij maatschappelijk aanvaardbaar vinden voor de omvang van Leiderdorp en wat 

fysiek volgens de Brandweer en het COA mogelijk is. Aan het COA is doorgegeven dat 

Leiderdorp de voorkeur heeft van een gemengde samenstelling. 

 

2.  Periode van exploitatie noodopvang 

De grote toestroom van vluchtelingen maakt dat naar alle waarschijnlijkheid in de komende 

jaren behoefte is aan opvanglocaties. Het beleid van de gemeente is er primair op gericht 

om door de huisvesting van vergunninghouders binnen de reguliere Asielzoekerscentra 

capaciteit beschikbaar te maken. Wij achten een noodopvanglocatie als de ROC-locatie in 

beginsel geschikt voor maximaal 1 jaar. Alleen indien dit maatschappelijk en bestuurlijk 

gedragen wordt zijn wij bereid om binnen randvoorwaarden medewerking te verlenen om 

deze periode voor maximaal een half jaar te verlengen.  

Een eventuele verlenging is mede afhankelijk van de voortgang van de verkoopplannen 

van huidig eigenaar Ymere. De beoogde nieuwe eigenaar van deze locatie heeft de 

intentie om  binnen de door uw raad in april 2015 vastgestelde kaders  schetsplannen te 

ontwikkelen. Na toetsing aan de kaders en een communicatie traject verwachten wij 

plannen in de loop van 2016 aan uw gemeenteraad ter besluitvorming voor te kunnen 

leggen.  Daarna moeten nog  de procedures in het kader van de ruimtelijke ordening 

worden doorlopen.  

 

3. Ruimtelijke kwaliteit van de locatie 

Het realiseren van een noodopvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. In 

het huidige bestemmingsplan De Baanderij is de bestemming “Bedrijventerrein” met de 

aanduiding maatschappelijke voorzieningen. Er kan een omgevingsvergunning worden 
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verleend voor het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan voor ander gebruik. De 

huidige gebruikers van de locatie hebben een opzegtermijn van 1 maand.  

 

4.  Zorg aan vluchtelingen 

Het COA is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen (gezondheids)zorg aan 

vluchtelingen die in een noodopvang verblijven. COA zal ook op andere wijze zorg 

besteden aan vluchtelingen, namelijk in de vorm van dagbesteding. In de brief van COA  is 

dat vastgelegd, waarbij het COA hoopt op ondersteuning van plaatselijke vrijwilligers om 

activiteiten te initiëren en te begeleiden. De vele (sport-) ruimten in het gebouw maken een 

redelijke dagbesteding mogelijk. Inmiddels hebben al diverse mensen zich als vrijwilliger 

gemeld. Hierbij is vanzelfsprekend ook een rol weggelegd voor Vluchtelingenwerk. 

Wetende hoe belangrijk internet voor de vluchtelingen is, is expliciet de eis vastgelegd dat 

WIFI aanwezig moet zijn ten tijde van eerste bewoning. 

 

5. Onderwijs aan vluchtelingen 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onderwijs aan de 

vluchtelingen die in een noodopvang verblijven. Hiervoor ontvangt de gemeente een 

vergoeding volgens een AmvB, faciliteitenbesluit.  De omvang van het benodigde 

onderwijs is natuurlijk sterk afhankelijk van de samenstelling van de groep vluchtelingen.  

Een percentage van 10 % kinderen blijkt een gemiddelde te zijn.  Dat zou betekenen dat 

voor ongeveer 30 kinderen/jongeren onderwijs moet worden geregeld. Met de 

directiehoofden zal overlegd worden over de mogelijkheden en de inzet van de financiële 

middelen. Uit een eerste contact met de Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap 

blijkt de bereidheid om tegen de van het COA te verkrijgen vergoeding per leerling de 

opvang te organiseren. Mogelijk in combinatie met Primair openbaar onderwijs Leiden ( 

PROO).  Voor kinderen die recht hebben op Voortgezet Onderwijs zullen wij een oplossing 

in regionaal verband zoeken. Er vindt momenteel een inventarisatie plaats binnen de 

betrokken Leidse gemeenten, van de snel toenemende vraag naar passend onderwijs op 

dit gebied. Zeker in het geval van noodopvang, zoals in ROC, met relatief sterk en snel 

wisselende samenstelling is dat zeer complex. Hoewel wij volgens een standaard formule 

een vergoeding krijgen van het COA  is het thans nog niet geheel duidelijk of de kosten 

voor het Voortgezet Onderwijs daaruit geheel gedekt kunnen worden, maar het gaat om 

relatief kleine aantallen.  Op basis van het Bestuursakkoord wordt over de vergoeding 

tussen Rijk en VNG nog overleg gevoerd over de vergoedingen in het kader van onderwijs.  
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6. Veiligheid 

Het is de verantwoordelijkheid van het COA om vluchtelingen in een veilige en leefbare 

omgeving professioneel te huisvesten en begeleiden. Het begrip veiligheid kent bij het 

COA twee componenten: sociale en fysieke veiligheid. Speerpunten hierbij zijn 

brandveiligheid, preventieve legionella en de veiligheid van kwetsbare groepen zoals 

vrouwen, kinderen en alleenstaande jongeren. De medewerkers van het COA houden zicht 

op de leefbaarheid op de locatie zelf.  In overleg tussen COA en de hulpdiensten zal ook 

verhoogde aandacht worden besteed aan de omgeving van de noodopvanglocatie. In dat 

kader is op 11 januari jl. met alle betrokken partijen een schouw gedaan op de ROC-

locatie. Het resultaat wordt vastgelegd in een Veiligheidseffectrapportage (VER), welke als 

bijlage bij dit voorstel wordt gevoegd. Eventueel noodzakelijke maatregelen in het kader 

van de veiligheid en gezondheid uit die VER worden in onze reactie naar het COA als 

voorwaarde meegegeven. 

 

Huisvesting vergunninghouders 

Naast de behoefte van opvanglocaties is in het Bestuursakkoord ook het versneld 

uitplaatsen van vergunninghouders te realiseren. Dit past ook in het beleid van de 

gemeente Leiderdorp. Over het jaar 2015 hebben wij meer vergunninghouders gehuisvest 

dan de taakstelling van ons vroeg. Ook in 2016 verwachten wij deze opgave te kunnen 

realiseren. Daarnaast spannen wij ons in om ook tijdelijke en /of definitieve woonlocaties 

op korte termijn in samenwerking met Rijnhart Wonen beschikbaar te krijgen.  

 

1. Communicatie en participatie 

De noodopvang van asielzoekers leidt tot veel vragen over het effect op de directe 

leefomgeving.  

Wij hechten aan maatschappelijk draagvlak voor de realisatie van een noodopvanglocatie. 

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is maximale transparantie en een zorgvuldige 

informatieverstrekking richting betrokkenen en belanghebbenden. Daarom hebben we in 

samenwerking met het COA een nauwgezet communicatieproces opgesteld. Leidend 

hierbij is dat we zo dicht mogelijk willen aansluiten bij de informatiebehoefte die er leeft.  
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Op 13 januari 2016 zijn alle inwoners, instellingen en bedrijven in Leiderdorp en de directe 

omgeving in Leiden per brief geïnformeerd over het verzoek van het COA om een 

noodopvang te realiseren. 

Op 20 en 21 januari hebben wij  inloopbijeenkomsten georganiseerd voor alle inwoners en 

belanghebbenden in Leiderdorp. 

 

5. Kosten, baten en dekking 

De kosten van huisvesting en begeleiding vluchtelingen zijn, met uitzondering van de 

onderwijskosten, geheel voor rekening van COA.  

Vluchtelingen komen niet in aanmerking voor bijstand.  

De gemeente zou een geringe maandelijkse vergoeding van het COA krijgen voor de 

huisvesting van de vluchtelingen. Uitgaande van  320 vluchtelingen betreft het ongeveer € 

5.800,- per maand. Over een jaar bezien dus ongeveer € 70.000,-.  

Daarnaast ontvangen wij een vergoeding op declaratiebasis voor het eerste 

communicatietraject, de briefing en de inloopbijeenkomsten van € 4.000,-. 

In beginsel zijn deze middelen ter dekking van de ambtelijke inzet en voor de sociaal 

maatschappelijke inbedding van de noodopvang.  

Zoals gemeld onder de kanttekening “onderwijs” is een groot deel van de risico’s op dit 

terrein (basisonderwijs) al afgedekt  met misschien wat extra kosten voor eventuele 

leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, waarbij nu nog niet helder is of de vergoeding 

geheel kostendekkend zal zijn. Gelet op het te verwachten geringe aantal is dat risico 

beperkt. 

Globaal zijn er tot op heden ongeveer 250 (ambtelijke) uren besteed aan 

vluchtelingenhuisvesting. Ongeveer  250 x € 80,- = € 20.000,-. Rondom raadsvoorstel en 

communicatie ramen wij de kosten op €10.000,-.  Vergunningverlening is kostendekkend  

door legesinkomsten.  Rest een bedrag van globaal € 44.000,- voor eventuele  kosten voor 

maatschappelijke inbedding, ambtelijke tijd en onvoorzien.  Op basis hiervan durven wij te 

stellen dat de voorgestelde noodopvang budgettair neutraal kan.  

Zodra meer bekend is over aantallen, samenstelling en concrete afspraken zijn vastgelegd, 

zal in een begrotingswijziging behorende bij de bestuursrapportage een en ander meer 

specifiek inzichtelijk gemaakt worden. 
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6. Evaluatie 

Bekend is dat COA graag voor een  langere periode opteert, zeker gelet op de relatief 

hoge verbouwingskosten. Wij zijn van mening dat daaraan slechts medewerking zou 

kunnen worden verleend ingeval uit een evaluatie na een half jaar gebruik blijkt dat het 

opvangcentrum  goed functioneert binnen de directe omgeving en de gemeenschap van 

onze gemeente als geheel.  

 

7.    Planning 

De planning ziet er globaal als volgt uit. 

In het geval uw raad besluit tot medewerking berichten wij het COA dat onder de gestelde, 

en mogelijkerwijs nog door u aangevulde randvoorwaarden, de gemeente Leiderdorp 

bereid is tot medewerking.  De procedure voor afgifte van de benodigde vergunningen 

zullen dan zo snel mogelijk doorlopen worden. 

Wij zijn voornemens de alsdan noodzakelijke verbouwing te laten starten vooruitlopend op 

het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen, doch deze dienen voor de 

ingebruikname wel te zijn verleend en gecontroleerd.  

Naar wij begrepen hebben zullen de aanpassingen in de gebouwen ongeveer 4 a 6 weken 

in beslag nemen. Begin maart zullen, afhankelijk van uw besluitvorming, de eerste 

vluchteling opgevangen kunnen worden. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Verzoek COA  d.d. 7 januari 2016 ( met bijlagen) 

2. Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom d.d. 27 november 2015 

3. Veiligheidseffectrapportage (VER) – wordt nagezonden 

4. Concept-raadsbesluit 


