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1.
In bijlage 2 van de VER, het adviesrapport brandweer lezen wij op pagina 5 het volgende:

Interne organisatie; 
16. De volgende toezeggingen zijn gedaan: 
o COA zorgt voor een ontruimingsplan welke afgestemd is op de huidige doelgroep. 
o Er is 24-uur, 7 dagen in de week bewaking aanwezig. Deze bewaking is opgeleid en kan adequaat 
optreden bij een calamiteit. Het is niet duidelijk over hoeveel personen het gaat. 
o De toegangsdeuren van de logiesverblijven kunnen niet op slot. Dit vergemakkelijkt de ontruiming bij een 
eventuele calamiteit.

In de risicomatrix deel uitmakend van de VER lezen wij op pagina11 bij risico’s het volgende:
Geen afsluitbare kamers. De kamers waar de asielzoekers verblijven hebben geen afsluitbare deuren i.c. 
sloten. 
Als voorgestelde maatregel wordt genoemd:
Afsluitbare kamers realiseren. Het verdient de aanbeveling om in het kader van de privacy en sociale 
veiligheid elke kamer te voorzien van een deur die afsluitbaar is.

Het advies van de brandweer staat dus haaks op de voorgestelde maatregel uit de matrix.

Vraag: Waarom wordt hier zo rigoureus afgeweken van het advies van de brandweer?

In de besluitvorming met betrekking tot de vergunningen zullen wij hierover, mede in overleg met de 
brandweer, een definitief besluit nemen. De ervaring leert dat het mogelijk maken van afsluitbare verblijven 
zorgt voor minder conflicten tussen bewoners.

2.
In de riscomatrix behorende bij de VER  lezen (blz. 8) wij als een van de voorgestelde maatregelen het 
volgende: 
Politie surveilleert extra in en rondom de wijken (zichtbaar en in burger).
Tijdens de informatieavonden werd mij door burgers verteld dat deze extra surveillance alleen gedurende 
de eerste 6 weken van de opvang zal worden uitgevoerd (dit zouden zij van ambtenaren hebben 
vernomen).

Vraag: Kan het college de inwoners garanderen dat gedurende de hele periode van de noodopvang (het 
eerste jaar en gedurende de eventuele verlening) de politie extra zal surveilleren? 
Zo nee, waarom niet?



Over de gehele periode is extra surveillance van de politie beschikbaar. Over de inzet hiervan zal door de 
burgemeester afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zullen steeds worden afgestemd op de 
feitelijke ontwikkelen op en bij de locatie. 


