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1. In de Veiligheidseffectrapportage (VER) lezen wij:

“9. De procedure rondom aanvraag omgevingsvergunning doorlopen wordt 
(omgevingsvergunning, brandveilig gebruik en verbouwvergunning).
- wordt de speciale procedure voor omgevingsvergunning voor opvang van asielzoekers 
gehanteerd (8 weken doorlooptijd) of wordt er van afgeweken?

Waarop wordt dan afgeweken en waarom is daar voor gekozen?

Indien uw raad besluit tot het verlenen van medewerking en indien het COA hierom verzoekt zal 
het college een gedoogbeschikking afgegeven die het mogelijk maakt dat met de verbouwing 
gestart zal gaan worden. Om de vestiging van vluchtelingen mogelijk te maken dient naast de 
gedoogbeschikking de overige vergunningsprocedure doorlopen te worden. Op alle 
beschikkingen staat zoals gebruikelijk bezwaar- en beroep mogelijk.

2. In het raadsvoorstel staat een summier overzicht van kosten, baten dekking. Hierin staan 
slechts aannames, vermeldingen dat een aantal zaken nog niet duidelijk is en de verwachting dat 
het allemaal wel binnen het budget kan. In het kader van de eventuele,  te verwachten en 
noodzakelijke communicatie met vooral inwoners en ondernemers van Leiderdorp zijn er 
substantiele meerkosten te verwachten. Kan het college, wellicht gebaseerd op de resultaten van 
opvang elders (bijvoorbeeld gemeente Wassenaar), meer inzicht verwachten in de te maken 
kosten door de gemeente? Hoe zit het bijvoorbeeld met extra politie inzet/ surveillance? De 
gemeente gaat tenslotte over de openbare ruimte. 

De exploitatie van de noodopvanglocatie is voor rekening van het COA. De leefomgeving en het 
mogelijk maken van onderwijs aan kinderen van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente. De omvang is afhankelijk van het aantal kinderen (op dit moment een onbekende 
factor) en de afspraken die wij zullen maken met de inwoners in de directe omgeving. Dit alles 
maakt een vergelijking met andere gemeenten niet zinvol. Zodra hierover meer bekend is zullen 
wij uw raad hierover informeren.

3. De vertrouwelijke bijlagen 5 t/m 8 zijn niet bijgevoegd bij de VER. Om een zorgvuldige 
afweging te kunnen maken ontvangen wij deze graag alsnog.

De vertrouwelijke bijlagen kunt u inzien bij de griffie. Voor deze bijlagen geldt overigens 
vertrouwelijkheid op basis van afspraken met politie en openbaar ministerie.

4. Graag ontvangen wij de specifieke overeenkomst / bestuursakkoord tussen de gemeente en 
COA. Hierin staan als het goed is de concrete afspraken/voorwaarden tav veiligheid, tolerantie, 



evaluatie en de uitwerking van voorgestelde maatregelen vanuit de risicomatrix uit de VER 
verwerkt. 

Op dit moment hebben wij uitsluitend het formele verzoek om medewerking van het COA, waarin 
al wat basisafspraken zijn vastgelegd. Veel zaken moeten echter nog verder worden uitgewerkt, 
mede op basis van overleg met omwonenden en eventuele nadere kaders en raandvoorwaarden 
van de raad.
Wij zullen, indien uw raad een besluit neemt tot de vestiging van een noodopvanglocatie van 
vluchtelingen, een en ander vastleggen in een besluit. Dit besluit zullen wij aan uw raad doen 
toekomen. Ook over eventuele overige uitvoeringsafspraken tussen gemeente en COA zullen wij 
u informeren.

5. In de VER, 4. Risicomatrix blz 8, staat als voorgestelde maatregel uitleg normen en waarden 
in NL en specifiek voor Leiderdorp. Kan dat worden gespecificeerd? En wat is het voorspelde 
effect hiervan?

Wij verwachten van vluchtelingen die gevestigd worden in Leiderdorp dat zij bekend zijn met de 
omgangsnormen van de lokale gemeenschap. Op basis hiervan verwachten wij dat vluchtelingen 
sneller kunnen integreren in onze samenleving en dat er geen tot minder incidenten in dit kader 
zullen plaatsvinden. Hierover zullen nog nadere afspraken gemaakt dienen te worden.

6. Wat is het concrete plan van het COA tav de voorgestelde ‘voldoende dagbesteding’? Daar is 
niets over bekend en in de VER, blz 9, staat uitdrukkelijk vermeld dat verveling icm een onzeker 
toekomstperspectief garant staat voor onrust, problemen en onveiligheid. Een duidelijker beeld 
van de dagelijkse gang van zaken binnen een opvanglocatie zorgt ons inziens voor meer en 
breder begrip. 

Wij delen uw opvatting dat indien een duidelijker beeld ontstaat van de dagelijkse gang van 
zaken dat dit kan bijdragen aan een beter beeld van de Leiderdorpse inwoners. Samen met het 
COA zullen wij dit mogelijk maken. Er dienen nog afspraken worden gemaakt over de invulling 
van de dagbesteding. Dit is mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

7. Kan het COA meer inzicht verschaffen in de samenstelling van de groep van max 320 
personen?

Het is op dit moment niet mogelijk om meer inzicht te geven in de samenstelling. Bovendien zal 
deze samenstelling in de loop van de tijd kunnen wisselen. De afspraak met het COA is dat de 
samenstelling is gebaseerd op de gemiddelde samenstelling van de instroom van vluchtelingen 
in Nederland. Wel is al vastgelegd, zie ook het formele verzoek van het COA, dat het om een 
gemengde samenstelling moet gaan, dus naast alleengangers, óók gezinnen.


