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1. Als in het raadsvoorstel onder kopje Evaluatie gesproken wordt over dat COA voor een 
langere periode noodopvang zou willen, wordt dan langer dan een jaar bedoeld, of langer dan 
anderhalf jaar?

Bedoeld wordt een periode langer dan een jaar eventueel te verlengen met een half jaar.
Gegeven de problematiek en de kosten die met een exploitatie van de noodopvanglocatie voor 
vluchtelingen samenhangen zou het COA het liefst over een periode van meerdere jaren de 
beschikking hebben over de locatie. Mede gegeven de wens van de (toekomstige) eigenaar om 
de locatie de herontwikkelen is dit niet mogelijk.

2. Waarom is de mogelijke verlenging met een half jaar na het eerste jaar niet opgenomen 
in het beslispunt van het raadsvoorstel?

Omdat wij niet vooruit willen lopen op de evaluatie en wij uw raad de gelegenheid willen bieden 
om op basis van de evaluatie en een afzonderlijk voorstel hierover een besluit te nemen. 

3. Hoe kan een omwonenden, binnen en buiten Leiderdorp (denk hierbij aan bijv. Merenwijk) 
duidelijk 24/7 signalen melden. En hoe wordt dit gecoördineerd tussen gemeente, COA en politie. 

Het COA zal het initiatief nemen voor een overleg met inwoners van de omgeving. Naast de 
signalen vanuit dit overleg en de meldingen die politie en gemeente ontvangen zullen wij hierover 
het overleg met het COA hierover aangaan. De coördinatie tussen politie en gemeente zal onder 
andere plaatsvinden in het overleg dat de burgemeester wekelijks heeft met de politie. Wij 
onderzoeken de mogelijkheid dat op internet een meldpunt wordt ingericht waarin 
belanghebbenden 24/7 hun meldingen kunnen vastleggen. Meldingen met een spoedeisend 
karakter kunnen bij de politie worden gemeld. 

4. De bewoners van de wijk Driegatenbrug hebben in hun brief o.a. aandacht gevraagd voor 
de twee toegangswegen tot hun wijk en het gevoel van onveiligheid bij die toegangen. Ziet het 
college mogelijkheden om in de zes weken voorbereidingsperiode verbeteringen in samenspraak 
met bewoners daarop door te voeren?

Indien u raad het besluit neemt tot het medewerking verlenen aan een noodopvanglocatie zijn wij 
voornemens om met de bewoners van (o.a.) de wijk Driegatenbrug hierover het overleg aan te 
gaan. 



5. Kan het college garanderen dat er na de eventuele openstelling van de noodopvang,  
meer zichtbare politieaanwezigheid in de omgeving zal zijn?

Over de aanwezigheid van zichtbare en onzichtbare surveillance van de politie zal de 
burgemeester afspraken maken met de politie. De politie heeft toegezegd dat hiervoor voldoende 
capaciteit beschikbaar zal zijn.

6. In het raadsbesluit en in de brief van het COA wordt gesproken over dagbesteding. Mocht 
de noodopvang doorgaan is er nu al iets bekend over hoe het COA de invulling van de 
dagbesteding voor de volwassenen, aantal uren en activiteiten, van plan is vorm te geven en te 
coördineren.   

Dit is nog onbekend. Op basis van het uiteindelijk besluit van uw raad zullen wij hierover 
afspraken maken met het COA. Een deel van de activiteiten zal ook door vrijwilligers mogelijk 
gemaakt moeten worden.


