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Geachte (geanonimiseerd)
Op 6 oktober II. ontvingen wij uw bovenvermeld verzoek. De burgemeester heeft
daarvan mededeling gedaan aan de gemeenteraad in zijn vergadering diezelfde avond.
Vervolgens zijn direct omwonenden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op
11 oktober I. Daarbij waren ruim 100 mensen aanwezig. Diezelfde avond was
aansluitend een inloop bijeenkomst voor overige belangstellenden uit Bakel. Daarbij
waren ruim 700 mensen aanwezig. Zij zijn uitgenodigd ter plekke wensen, bedenkingen
en vragen in te dienen. Daartoe is in de ruimte gelegenheid geboden. 401 Inwoners
hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben diverse inwoners tot nu toe via de
mail hun wensen, bedenkingen en vragen aan ons doorgegeven.
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Gemert

Op 13 oktober II. is over dit onderwerp gesproken in een overleg met de
fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Alle 7 fracties hebben schriftelijk hun wensen,

bedenkingen en vragen ingediend bij het college. Deze gaan integraal hierbij.
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Op basis van alle input hebben wij een vragenlijst opgesteld die als bijlage is
toegevoegd. Het verzoek aan u is deze zo goed als mogelijk te beantwoorden en ons
uiterlijk dinsdag 8 november a.s. hierover te berichten. Eenzelfde verzoek hebben wij
m.b.t. voor hen bestemde vragen gesteld aan de Zorgboog en de provincie NoordBrabant. De beantwoording van de vragen die voor ons bedoeld zijn zullen wij uiteraard
ook zelf beantwoorden.

Als uiterlijk 8 november a.s. de antwoorden van alle partijen binnen zijn dan kan een
raadsvergadering worden gepland waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan
bepalen.
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Meer

informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met e

Vail naar

gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

de burgemeester,
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Vragen t.b.v. het COA
Algemeen
1.
Het college wil dat het COA in het proces om te komen tot de opvang van
asielzoekers een sterkere, meer zichtbare rol inneemt. Tot nu toe is de rol van het

2.

3.

4.

COA te afwezig. Hoe ziet het COA haar rolneming in het verdere proces?
Voor het college is het uitgangspunt dat de benodigde investeringen en aanvullende
voorzieningen niet op de gemeentelijke begroting mogen drukken, ook als het gaat
om onvoorzienbare zaken. Dus dit moet ten laste komen van het COA/Rijk. In
hoeverre kan het COA dit financiële uitgangspunt toezeggen/borgen?
Het college vraagt aandacht voor de verhouding van het aantal op te vangen

asielzoekers ten opzichte van de kosten voor het benodigde voorzieningenniveau.
Wat is voor het COA de ondergrens in relatie tot het voorzieningenniveau?
Wat voor type mensen kunnen er straks (eventueel) naar Bakel komen? Denk
hierbij aan hoe lang al in procedure, kansrijk/kansarm, nationaliteit, gezinnen of
alleenstaande

5.
6.

7.

etc.

Iser al gekeken naar de verspreiding van het aantal mensen over de gehele
gemeente Gemert-Bakel of is dit voor het COA sowieso een no-g0?
Hoe ziet het COA de combinatie van plaatsing units en nieuwbouw in een
tijdsbestek van 2 jaar? We willen hier graag een proces en planning van zien want
vragen ons af of en hoe dit dan moet gebeuren.
Er is op dit moment, zoals verwacht, een enorme onrust onder onze inwoners. Hoe
denkt het COA (eventueel in samenspraak met Gemeente en de Zorgboog) deze

onrust weg te nemen?
8.
Er komen inkomsten naar de gemeente als compensatie. Aan welke bedragen
moeten we dan denken? Wie is hier goed mee? Zorgboog, Gemeente, Bakel,
bewoners omliggende locaties?
9.
Welke verantwoordelijkheid pakken andere gemeenten in onze regio en zijn er
regionaal afspraken gemaakt over aantallen op te vangen asielzoekers naar rato
van inwoneraantal zodat het voor elke gemeente / elk dorp dragelijk blijft?
10. Wat acht het COA een geschikte verdeling asielzoekers ten opzichte van reguliere
inwoners?

11. Vindt het COA ook niet dat draagvlak voor een dergelijk grote ontwikkeling, zeker in
een klein dorp, kleine gemeenschap, cruciaal is voor het laten slagen van de
asielzoekersopvang?

12. Welke meerwaarde heeft dit voor de gemeente en Bakel en Milheeze in het
bijzonder?
13. Welke andere Peelgemeente zijn ook bereid (geweest) om een AZC te huisvesten?
14. In de Peelregio moeten minimaal 450 opvangplekken gerealiseerd worden.
Waarom moeten er hiervan al 300 in Bakel komen? Kan dit niet eerlijker verdeeld
worden over de verschillende gemeenten?
15. Is er een mogelijkheid alleen statushouders op te vangen?
16. Is er een mogelijkheid alleen gezinnen op te vangen?
17. Wat ontvangt een gemeente aan inkomsten als er AZC gehuisvest wordt?
18. Hoe worden deze ingezet? En is er dan ruimte om ontwikkelingen in Bakel extra te
ondersteunen?

19.

Wat zijn de eventuele kosten voor een gemeente?

20.

Als het AZC

hier zou komen

kunnen

we dan voorwaarden

stellen?

21. Kunnen we omdat we een maatschappelijk probleem oplossen eisen van de
provincie, meer huizen te mogen bouwen en laten we deze dan met name in Bakel
landen?

22. Kunnen we tegen buurgemeenten die geen eigen opvang zeggen: we lossen jullie
opvangprobleem mede op dan verwachten wij dat jullie de komende 10 jaar onze
statushouders opvangen. Zodat deze woningen vrij komen voor eigen inwoners?
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23.

Is het mogelijk dat de raad door het COA bij wordt gepraat, zodat we een beter
krijgen van een COA en hoe deze werkt? In dat kader is het misschien slim ook
bezoek te brengen aan een COA?
24. Is er rekening gehouden met de reactivering Peel? Waarbij gevechtsvliegtuigen
over dit terrein vliegen. Over het hoofd van mensen die al trauma's hebben van
oorlog? Wat voor reacties gaat dat oproepen?
25. Aangezien de uitkomst eigenlijk al vaststaat, willen het volgende wel als
overdenking meegeven. Zoals het eruit ziet, wordt dit een dikke nee. We lopen
wel het risico dat het vervolgens afgedwongen wordt. We zijn bang dat we dan

idee
een
een
dan
aan

de voorkant geen eisen en voorwaarde kunnen stellen, wat nu misschien wel kan.
Vraag zou daarom ook aan COA kunnen zijn: Stel dat het in een later stadium
afgedwongen wordt, kunnen we dan de bezwaren en bedenkingen die nu leven en

de eventuele voorwaarden dan alsnog meenemen?
26. De asielzoekers mogen overdag gewoon naar buiten, het zijn ook geen
gevangenen. Maar er rijdt slechts een bus en die valt regelmatig uit. Moet er geen
betere busverbinding komen zodat de asielzoekers makkelijk in bijv. Helmond
kunnen

komen?

En daarmee

ook de inwoners van

Bakel

en Milheeze.

27. Bekijkt het COA ook hoe de bereikbaarheid (0.a. openbaar vervoer) is voor de
statushouders en neemt het daarin eventuele maatregelen mocht dit noodzakelijk
zijn?
28. Welke dagbestedingsmogelijkheden worden doorgaans door het COA aangeboden
en worden deze op andere locaties als voldoende beschouwd?
29.

Hoe zien de betrokken partijen de integratie van 300 bij elkaar geplaatste
asielzoekers in de kleine betrokken samenleving van Bakel?

30. Welke voorbeelden zijn er bekend van de plaatsing van een AZC ter grootte van
300 personen in een dorp wat qua omvang vergelijkbaar is met Bakel?
31. Hoe — en in welke taal — gaat er gecommuniceerd worden met de asielzoekers?
32. Worden er duidelijke afspraken gemaakt met het COA? Uit ervaring van andere
gemeenten blijkt dat het lastig is om afspraken te maken met het COA.
33. Het COA heeft al personeelstekort. Hoe wordt gewaarborgd dat ze dit aan kunnen?
34. In hoeverre kan het COA rekening houden met de lokale
woningbouwprogrammering, ook in het geval dat de plannen wijzigen of anders
gaan verlopen?

Locatie

1.

Is er door het COA gekeken naar andere locaties in Gemert-Bakel? Graag zien we
hiervan een overzicht inclusief een onderbouwing waarom deze locatie(s) afgevallen
zijn

2.
3.
4.

Onze zorg zit hem enerzijds in het aantal van 300 op de betreffende locatie. Dat
vergt nog al wat van de locatie zelf en de omgeving. We vragen ons af of de
omgeving dit wel kan dragen.
Hoeveel hectares heeft het COA nodig voor beoogde opvang van asielzoekers op
het terrein van landgoed Bakel?
In de bosrijke locatie liggen op dit moment nog St. Josefheil, de Hospice en het
Kabouterbos. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfjes actief en zijn er op die
plek inwoners die in verenigingsverband hun activiteiten ontplooien. Bovendien
wordt het gebied intensief bezocht door wandelaars en fietsers. Wij zouden graag
zien dat deze activiteiten door blijven kunnen gaan en onze inwoners en bezoekers

zich veilig blijven voelen om daarnaartoe te gaan.
Vraag: Hoe gaat het COA het subjectieve veiligheidsgevoel van deze gebruikers van
het Zorgboogterrein borgen? Hoe denken zij dit gevoel positief te kunnen
beïnvloeden?

5.

De locatie ligt geheel in het buitengebied zonder enige directe binding met de kern
Bakel of de kern Milheeze. Voor het benodigde draagvlak en acceptatie is integratie
in de lokale gemeenschap van groot belang. We willen graag dat de mensen die er
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6.

7.
8.

komen meedoen in onze samenleving, iets nuttigs kunnen betekenen voor onze
bedrijven en verenigingen. Wij zijn geen voorstander van enclaves of gettovorming.
Vraag: Hoe wordt er voor gezorgd dat de mensen die er komen wonen kunnen
integreren en gaan meedoen in de kernen? En in welk opzicht wordt er
gestimuleerd om deze mensen aan het werk te helpen, dan wel, zich op een andere
manier nuttig te maken voor onze gemeente?
De locatie ligt aan een B-weg (Vlinkert) zonder voet- of fietspaden. Een weg die ook
veelvuldig gebruikt wordt als ontsluitingsweg voor golfbaan de Stippelberg. Vraag:
Hoe wordt een goede infrastructuur geborgd? En wie gaat dat betalen?
Hoe ziet het COA het voorbestaan van de andere activiteiten op de locatie, zoals het
kabouterbos, het dierenpark etc.?
Is het COA bekend met de zorgen van het Zorgboogpersoneel en de inwoners van

de zorginstellingen en hoe wil men hiermee omgaan?
9. Vindt het COA ook niet dat met dit verzoek een halt wordt toegebracht een de
ontwikkeling van het gebied en dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de
woningbouwplannen hier?
10. Is er gekeken naar een spreiding over de gehele gemeente? Dus is het mogelijk om
meerdere

kleinere locaties te hebben?

Aantal en termijn

1.

Het college wil een tussentijds besluitvormingsmoment inbouwen (no-go/gomoment) na 2 jaar op basis van evaluatie van eerste twee jaren. Kan het COA dit
toezeggen?

2.

Het COA verwijst in hun brief naar het aantal van 300 mensen voor de locatie in
Bakel. Staat dit aantal vast en is er een bepaalde “norm” waarmee het COA

3.
4.

rekening houdt?
Mochten we verder gaan met het gevraagde verzoek, is er dan een harde
toezegging dat het ook echt voor maximaal 10 jaar is en de gebouwde woningen na
die 10 jaar beschikbaar zijn voor de inwoners van Gemert-Bakel?
Het aantal op te vangen asielzoekers (300) op een inwoneraantal van de kern Bakel
van bijna 6000 is best fors te noemen. Een compleet nieuwe woonwijk in de
“achtertuin van Bakel” met bewoners

uit andere landen doet niet alleen wat met het

veiligheidsgevoel van mensen maar geeft ook scheve ogen. Immers, eigen inwoners
wachten erg lang op het vinden van woonruimte en hebben het gevoel zelf niet aan
de beurt te komen.

5.

Vraag: Waarom wordt er niet gekozen voor kleinschaliger opvang op andere locaties
in onze gemeente?
De noodopvang is voor een periode van twee jaar. De reguliere opvang 5 tot 10
jaar.

Vraag: Is het ook mogelijk om te kiezen voor in eerste instantie noodopvang voor
twee jaar en in die periode te beslissen over wel of geen reguliere opvang plaats kan
gaan vinden? Zo ja of nee, wat zijn dan de voor- en de nadelen hiervan?
6.

In de brief van het COA

technische haalbaarheid”

staat dat “dit alles onder voorbehoud

van financiële en

is. Het COA wil graag 300 tijdelijke en 300 reguliere

opvangplekken. De 300 tijdelijke opvangplekken zijn voor een duur van minimaal 2

jaar, het kan dus langer. Dat zou in extremis kunnen betekenen dat er op een
gegeven moment 600 plekken zijn (in een overloop situatie)?

9mN

Hoeveel asielzoekers zijn we als gemeente verplicht op te vangen?
Zijn 300 asielzoekers op een kern als Bakel niet aan de hoge kant en wat houdt dat
in voor de voorzieningen in Bakel?

Kunnen we eisen dat we maar 150 asielzoekers opvangen?
0. In de brief wordt gesteld 2 jaar 300 personen in tijdelijke noodopvang en tevens
daarna 300 personen in de nieuwbouw. Kan het COA garanderen dat na 2 jaar de
nood niet zo hoog is dat het en en wordt (opvang 600)?
11. Kan het COA garanderen dat na 10 jaar de locatie wordt teruggegeven aan de
Zorgboog? Zodat de geplande woningen alsnog daar gebouwd kunnen worden?
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12. Waarom moet er opgevangen worden voor de langere termijn, is 2 jaar al niet ruim
voldoende?

13. Wat is de ervaring van het COA met betrekking tot de staat van de huizen waar 8
jaar asielzoekers in hebben verbleven? De angst heerst dat deze uitgeleefd zijn.
Veiligheid
1. Kan het COA de veiligheid van onze inwoners garanderen? Zo ja, op welke manier?
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zo nee, waarom niet?
Stel voor dat er zich incidenten voordoen waarbij politie betrokken wordt; is er dan
de mogelijkheid om het “contract” open te breken en het COA te verzoeken om
binnen een x-periode een andere locatie te zoeken?

Hoe houdt het COA zicht op de asielzoekers en zijn er afspraken te maken dat er na
een bepaald tijdstip geen bewoners van het AZC meer buiten het terrein mogen
komen/zijn?
Hoe kan het COA de veiligheid waarborgen of het gevoel van onveiligheid
wegnemen?
Heeft het COA rekening gehouden met dit gevoel bij hun verzoek voor deze locatie
en welke lering trekt het COA uit eerdere aanvragen?
Hoe is de beveiliging op het terrein en daarbuiten geregeld?
Nemen jullie in het besluit ook mee wat dit in andere dorpen in ons land teweeg
heeft gebracht?
Hoe gaat de gemeente en het COA de overlast handhaven, met een tekort aan
politieagenten, die het al zo druk hebben?
Hoe wordt de veiligheid van het personeel en de bewoners van het Zorgboog-terrein
gewaarborgd?

Onderwijs

1.

Mochten er leerplichtige kinderen geplaatst worden, waar en hoe moeten zij naar
school?

2.

Is het primair en voorgezet onderwijs voldoende in staat een extra stroom leerlingen
te verwerken?

3.

4.

Wat betekent de plaatsing van 300 asielzoekers voor de kwaliteit van het onderwijs
in Bakel? Met name wanneer meerdere niet-Nederlands sprekende kinderen ook
onderwijs moeten volgen. Hoe borgen we dan dat de overige leerlingen voldoende
aandacht krijgen en het niveau van het onderwijs niet daalt? Of volgen deze
kinderen dan buiten Bakel onderwijs?
Hoe is de kinderopvang van kinderen op het AZC geregeld? Gaan deze in Bakel
naar de regulier opvang of worden ze opgevangen op de locatie zelf?

Gezondheidszorg
1. Is het COA in staat om de asielzoekers de zorg en (mentale) ondersteuning
bieden die nodig is? Denk hierbij aan huisartsenzorg, vaccinaties maar ook
van psychologen etc.
2. Worden asielzoekers na aanmeldprocedure allemaal gevaccineerd volgens
rijksvaccinatieprogramma van de overheid en tegen corona?
3. Het blijkt dat het COA haar eigen medische hulpdienst heeft. Desalniettemin

4.

te
de inzet
het
zal er

een beroep gedaan worden op de reguliere medische zorg, bijv. ziekenhuis. Is
onderzocht of deze extra druk op de reguliere zorg verwerkt kan worden?
Welke gevolgen heeft de plaatsing van 300 asielzoekers voor de basiszorg in de
omgeving? Huisartsen, ziekenhuizen, wijkzorg, fysiotherapie etc.

Waardedaling woningen
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1.

Wat zal dit gaan betekenen voor de waarde van onze woning, die zullen gaan dalen
komen jullie ons hierin tegemoet?

Vrije tijd / dagbesteding
1. Welke dagbestedingsmogelijkneden worden doorgaans door het COA aangeboden
en worden deze op andere locaties als voldoende beschouwd? We moeten ervoor
waken dat de verveling toe slaat en mensen zich gaan vervelen met alle, eventuele,
gevolgen van dien.
2.

Wat biedt het COA aan als het gaat om dagprogramma's voor kinderen en voor
volwassenen?

3.

In hoeverre neemt het COA/Rijk de kosten voor haar rekening van het benodigde

vluchtelingenwerk dat in Gemert-Bakel door Lumens wordt uitgevoerd en wat wordt
hierbij verwacht van het lokale vluchtelingenwerk?
Communicatie

1.
2.
3.

Mocht de locatie doorgaan worden omwonenden dan actief betrokken bij alles wat
speelt rondom het AZC? Nu en in de toekomst?
Is het mogelijk een participatie groep op te richten? Die als volwaardige partner op
kan komen voor belangen inwoners Bakel. Is hier ervaring mee?
Komt er een vast aanspreekpunt vanuit de COA welke dagelijks bereikbaar is?

