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 “In overleg tussen COA en de hulpdiensten zal ook verhoogde aandacht worden 
besteed aan de omgeving van de noodopvanglocatie”
-Wat houdt die verhoogde aandacht in?
-Gaat de politie extra inzet plegen met betrekking tot de veiligheid in en 
rond het ROC. Zo ja, wat houdt die exact in?

De gemeente en het COA doen er alles aan om de veiligheid in Leiderdorp te 
waarborgen. Indien er onverhoopt toch overlast ervaren wordt of een verdachte 
situatie zien vragen wij dit te melden bij de gemeente (info@leiderdorp.nl)/ (071) 
54 58 500) of politie (0900-8844).Wij onderzoeken de mogelijkheid dat op 
internet een meldpunt wordt ingericht waarin belanghebbenden 24/7 hun 
meldingen kunnen vastleggen. Het COA zorgt voor 24 uur per dag bewaking in en 
rond het pand. De gemeente heeft samen met het COA en politie afspraken 
gemaakt om de openbare orde en veiligheid rondom de locatie en binnen uw wijk 
zo veel mogelijk te waarborgen. Er is 24/7 beveiligingspersoneel in en rondom de 
opvanglocatie aanwezig, de politie is zichtbaar én ‘onzichtbaar’ in de wijken 
aanwezig. In het hele gebied wordt ook extra gesurveilleerd. 

“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.” 
- Hoeveel vergunning houders hebben wij in 2015 kunnen huisvesten en 
wat was de doelstelling?
 “Daarnaast….” Voor wie is dit bedoeld? Voor dezelfde 
vergunninghouders als erboven vermeld? 
-Wat wordt in deze context verstaan onder tijdelijke huisvesting?
-Zijn dat plekken die boven het in 2016 aan ons opgelegde quotum 
komen? 
-Waarom wil het college zich extra inspannen terwijl heel veel 
gemeenten niet aan hun quotum voldoen?

Er zijn 49 vergunninghouders gehuisvest. Taakstelling voor 2015 was in totaal 46. 
Daarnaast is bedoeld om, in afwachting van het beschikbaar krijgen van een 
“gewone” woning vergunninghouders al in de regio Leiden te huisvesten om de 
overvolle Azc’s zo snel mogelijk te ontlasten en hen al enigszins te laten 
inburgeren. Zoals het in de ingestelde taskforce Vluchtelingen heet als een soort 
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“springplank”.  Soberder/eenvoudiger dan een gewone woning en zeker wenselijk 
ingeval er mogelijk nareizigers komen. Zie ook bestuursakkoord. (Aparte regeling 
voor versnelde huisvesting vergunninghouders.) 
Tijdelijk totdat er in regio voor vergunninghouder gewone woning beschikbaar 
komt. Het verminderd de acute druk op het ( relatief teveel) toewijzen aan 
vergunninghouders, denk aan acceptatie en beperken wachttijd  andere 
woningzoekenden.   
Het is zeer onaannemelijk, gelet op de thans in onderzoek zijnde plekken, dat wij 
boven ons quotum komen, maar als dat zou gebeuren dan zou dat een voorschot 
zijn op 2017. 
Het bestuursakkoord is de basis voor een extra  inspanningsverplichting voor alle 
gemeente. Alle gemeente zijn op zoek naar extra opvangmogelijkheden en 
kansen op bijv. transformatie om dit complexe probleem gezamenlijk op te 
vangen.  Het Rijk en provincie hebben mogelijkheden om het inhalen van 
achterstanden bij een aantal gemeente af te dwingen. 

“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.”
-Op welke wijze wordt er geëvalueerd en wat is de rol van de raad 
hierin?
-Welke aspecten komen hierbij aan de orde? 

Gedurende de periode dat vluchtelingen gehuisvest zijn in het 
noodopvangcentrum in Leiderdorp zullen wij samen met verschillende partners 
waaronder de Nationale Politie monitoren wat de effecten zijn op de directe 
leefomgeving en op Leiderdorp en omgeving als geheel. Het gaat dan om 
eventuele incidenten als overlast en strafbare feiten. Daarnaast worden met het 
COA afspraken gemaakt waaronder het organiseren van een dagprogramma etc. 
(zie voor deze aspecten ook het raadsvoorstel). Ook het nakomen van deze 
afspraken zullen worden gemonitord. Tenslotte gaan wij ook met de direct 
omwonenden in gesprek over de effecten die zij hebben ervaren. Dit alles zullen 
wij vastleggen en aan de raad zal op basis hiervan opnieuw worden voorgesteld 
te besluiten of een verlenging van de termijn van maximaal een half jaar mogelijk 
is. 

- blijft de groep die ondergebracht wordt in het ROC gedurende het jaar 
uit de zelfde mensen bestaan of vindt er een regelmatige uitstroom en 
ook instroom plaats?

De samenstelling van groep zal gedurende de periode wisselen. De asielaanvraag 
van iedere vluchteling zal in procedure worden gebracht. Naar mate dat de 
procedure vordert zal de betreffende vluchteling naar een asielzoekerscentrum 
(AZC) worden overgeplaatst. De opvanglocatie zoals deze in Leiderdorp is 
voorzien is bedoeld voor huisvesting van vluchtelingen in afwachting van de 
daadwerkelijke afwikkeling van de asielzoekersaanvraag.

- zijn alle bewoners gescreend op gezondheidsrisico’s?

Het COA is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van vluchtelingen. 
Wanneer het COA dit noodzakelijk acht worden asielzoekers gecontroleerd. Dat 
gaat om tuberculose en scabies (schurft) voor mensen uit landen waar dit veel 



voorkomt, en in sommige gevallen bij ziekenhuisopnamen voor de bacterie 
MRSA. Verder zullen kinderen die nog niet volledig gevaccineerd zijn aanvullende 
vaccinaties krijgen om in lijn te komen met het Rijksvaccinatieprogramma. 
Overigens is dit staand beleid, dit is niet aangepast vanwege de grote instroom 
van vluchtelingen.

- kan er uitstroom plaatsvinden nadat men vergunninghouder is 
geworden naar huisvesting in Leiderdorp?

Het Rijk is verantwoordelijk om het aantal te huisvesten vluchtelingen met een 
status per gemeente. Het COA is verantwoordelijk om te bepalen welke 
vluchtelingen met een status worden gehuisvest in welke gemeente. In principe 
zal iedere vluchteling waarvan zijn asielaanvraag in procedure worden gebracht 
op enig moment worden overgeplaatst van het tijdelijke noodopvangcentrum 
naar een hierop geëquipeerd asielzoekerscentrum. Iedere vluchteling die in 
Leiderdorp tijdelijk gehuisvest is zal dus ook op enig moment vertrekken. Het is 
niet mogelijk om met het COA afspraken te maken over dat vluchtelingen die in 
Leiderdorp tijdelijk zijn opgevangen wanneer zij uiteindelijk een status ontvangen 
ook definitief te huisvesten in Leiderdorp. Het college is bereid om het COA te 
verzoeken om een deel van de vluchtelingen die in Leiderdorp zijn gehuisvest 
zoveel als mogelijk ook als statushouder te huisvesten in Leiderdorp. 

- is er al een beeld hoe het geschatte aantal kinderen die onderwijs 
gaan volgen, verdeeld wordt over de basis scholen?

Het aantal kinderen is onbekend en zal ook gedurende de periode kunnen 
fluctueren. Het college heeft het overleg gestart met de onderwijsinstellingen. 
Zodra de besluitvorming bekend is zullen en er meer bekend is over de 
samenstelling van de groep zullen concrete afspraken worden gemaakt. 


