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Vragen betreffende de noodopvang voor vluchtelingen in Leiderdorp
Onderstaande vragen en verzoeken werden ons tijdens de informatieavonden over de 
noodopvang vluchtelingen in Leiderdorp gesteld.
Ons verzoek is de antwoorden op deze vragen ook op de gemeentelijke website bij de informatie 
over de vluchtelingenopvang op te nemen.

1. Allereerst het verzoek om ook in de toekomst zo open en duidelijk mogelijk over alles te 
informeren wat met de noodopvang te maken heeft.

Indien uw raad op maandag 25 januari a.s. besluit tot het verlenen van medewerking aan de 
vestiging van een opvanglocatie van vluchtelingen zullen wij zoals gebruikelijk op een pro-actieve 
en transparante wijze hierover blijven communiceren.

2. Inwoners vragen zich af of de vluchtelingenopvang de gemeente niet erg veel kost en of 
zij daar straks een nadeel van ondervinden. Ons verzoek is ook de burger duidelijk te informeren 
over de kosten die op de gemeente afkomen en over de betekenis hiervan (met andere woorden: 
Is dit geld dat dan elders ontbreekt? Hadden wij er voorzieningen voor? Etc.)

Met betrekking tot de financiële consequenties verwijzen wij naar het betreffende raadsvoorstel. 
Wanneer wij meer inzicht hebben in de kosten en vergoedingen die hiertegenover staan zullen 
wij hierover communiceren. 

3. Kan het COA aangeven hoeveel vierkante meter per gehuisveste vluchteling er in 
verschillende locaties ter beschikking staat en hoe dit in Leiderdorp zal zijn. Dit op basis van de 
vraag of de locatie zelf niet klein is voor 320 vluchtelingen.

De omvang van 320 vluchtelingen is niet gebaseerd op een COA-norm maar op basis van wat 
volgens de brandweer mogelijk is om een veilige omgeving te behouden.

4. Welke afspraken maakt de gemeente met het COA over begeleiding en 
‘inburgeringsinstructies’ die de bewoners van de opvang krijgen?

Op basis van de door ons gestelde randvoorwaarden (zie raadsvoorstel) gaan wij met het COA in 
overleg over de begeleiding van vluchtelingen. Deze zullen gericht zijn op activiteiten waaraan 
vluchtelingen kunnen deelnemen. Daarnaast zal het COA vluchtelingen informeren over de 
Leiderdorpse samenleving en de waarden en normen.

5. Wat kan de gemeente doen als het COA deze afspraken niet nakomt?



Wij gaan ervan uit dat de afspraken nagekomen zullen worden. Wij zullen het nakomen hiervan 
uiteraard monitoren. Indien de afspraken niet nagekomen worden zullen wij het COA hierop 
aanspreken en het zal onderdeel uitmaken van de evaluatie. Dit kan betekenen dat er geen 
verlenging van de termijn mogelijk zal zijn.

6. Sommige bewoners stellen dat noodopvang bij het COA in de regel slechts zes maanden 
duurt, met een verlengingsoptie van zes maanden. Waarom wordt in Leiderdorp gekozen voor 
een noodopvang van een jaar met optie op zes maanden verlenging?

De veronderstelling van de inwoners die stellen dat noodopvang bij het COA in de reel slechts 
zes maanden duurt is niet juist. Het is het college die de raad voorstelt om de termijn te beperken 
tot 1 jaar met een optie tot verlenging. Dit voorstel is gebaseerd op wat wij baseren op de 
maatschappelijke draagkracht en de mogelijke herontwikkeling van de betreffende locatie.

7. Kan de gemeente garanderen dat de opvang niet uiteindelijk langer in stand gehouden 
wordt dan de nu aangegeven maximale 18 maanden?

Gegeven de wens van de (toekomstige) eigenaar om deze locatie te herontwikkelen gaan wij 
hier niet van uit. Bovendien maakt het voorgestelde kader dit niet mogelijk. 

8. Komt er een klankbordgroep met omwonenden van de opvanglocatie?

Ja, het COA zal hiervoor het initiatief nemen en ook de gemeente zal hierin participeren.

9. Komt er camerabewaking van de opvanglocatie en de omgeving?

Uw raad dient eerst te besluiten tot het verlenen van medewerking. In de uitvoering van een 
besluit tot de vestiging van de noodopvang van vluchtelingen zullen wij de veiligheid van de 
omgeving hierop afstemmen (zie ook de Veiligheids Effect Rapportage).

10. De fietstunnels in de buurt worden (ook nu al) als onveilig ervaren. Kan daar iets 
verbeterd worden, bijvoorbeeld meer verlichting en cameratoezicht?

Zie de beantwoording van uw vraag onder 9 en de antwoorden op de vragen naar aanleiding van 
de inloopavonden. Inderdaad kan gedacht worden aan verbetering van de verlichting.

11. Komt er, als de opvang geopend is, een telefoonnummer/contactpersoon die dag en 
nacht bereikbaar is voor vragen, opmerkingen of klachten van inwoners?

Zie de beantwoording van uw vraag onder 9.

12. Kunnen deze vragen, opmerkingen of klachten ook bijgehouden worden zodat de 
raad/gemeente hierin inzicht kan krijgen (indien nodig)?

Wij zullen alle zaken die relevant zijn voor de evaluatie transparant inzichtelijk maken voor de 
gemeenteraad, dus ook alle eventuele opmerkingen, vragen of klachten

13. Kunnen COA en gemeente zo spoedig mogelijk aangeven voor welke activiteiten/taken zij 
graag een beroep doen op vrijwilligers en waar men zich kan opgeven als vrijwilliger?

Uw raad dient eerst een besluit te nemen voor de vestiging van een noodopvanglocatie. Het 
COA zal blijkens het ontvangen verzoek zorgdragen voor dagbesteding.. Het college ziet het 
mede tot haar taak om de inzet van vrijwilligers te initiëren maar zal zelf geen coördinatie op zich 
nemen. Wij zijn voornemens om indien uw raad een besluit neemt een afzonderlijke bijeenkomst 
voor vrijwilligers te organiseren.



14. Veel vragen gingen over de samenstelling van de groep vluchtelingen, er is onbegrip voor 
het feit dat daar nog zo weinig over verteld wordt. Graag duidelijke uitleg over de redenen voor 
de onduidelijkheid en over het ‘doorgangs’ karakter van de opvang.

Het is de voorwaarde van de gemeente dat de groep bestaat uit een gemengde samenstelling. 
Dit zal gebaseerd zijn op de gemiddelde samenstelling van de instroom van vluchtelingen in 
Nederland. Zodra de asielaanvraag van een vluchteling door de IND in procedure wordt gebracht 
zal de vluchteling overgeplaatst worden naar een andere locatie. Dit zal doorgaans na een 
periode van ca een half jaar zijn.

15. Kan de gemeente haar inwoners nogmaals attenderen op de mogelijkheid zich de 
abonneren op gemeentelijke informatie via leiderdorp.mail?

Dit zeggen wij u graag toe.


