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Geacht college,
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is nog steeds met man en macht op zoek
naar extra opvangcapaciteit. De verhoogde instroom van asielzoekers,
personeelstekorten -ook bij onze ketenpartners- en de vastgelopen woningmarkt die
de doorstroom van statushouders beperkt, zorg ervoor dat onze opvangcentra overvol
zitten. Helaas zijn we zelfs genoodzaakt om
oodopvang in te zetten, wat
inhoudt dat we asielzoekers ook opvangen in sporthallen. Iets wat we liever niet doen.
De actualiteit

Het COA biedt momenteel opvang aan ruim 40.000 mensen, deels op tijdelijke
locaties. In 2022 loopt de vraag naar asielopvang verder op naar 42.000
opvangplekken en in 2023 zelfs naar 51.000, zo is bekend gemaakt door het
ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent dat het COA ook de komende jaren
veel nieuwe locaties nodig heeft. Het gaat om reguliere opvangplekken met een
langere looptijd. Vanwege het nijpende capaciteitstekort is het COA echter
genoodzaakt om ook andere soorten opvanglocaties n te zetten. Alleen dan kunnen
we iedereen die daar recht op heeft een bed bieden.

DEN

De provincie Noord-Brabant is ondervertegenwoordigd in de reguliere
opvangcapaciteit. Op dit moment zijn er voomamelijk noodopvang locaties
operationeel.

Dit biedt op dit moment enige verlichting, maar is voor de middellange

termijn geen oplossing. Als we kijken naar de opgave per regio, dan is de regio De Peel
nog ondervertegenwoordigd in de asielopvang op de lange termijn.

Daarom is het COA

erg blij met gemeenten zoals Gemert-Bakel die zich willen inspannen om op korte en
lange termijn een actieve bijdrage aan de opvang van asielzoekers te leveren.
Mogelijke oplossing
In september hebben we contact gehad met uw gemeente en de Zorgboog over het
voornemen van COA om een formeel verzoek in te dienen voor de noodopvang en
reguliere opvang in het zorgcomplex en aangrenzend terrein aan de Roessel 3 te Bakel.
Door middel van deze brief formaliseren wij dit in een verzoek.

Wij willen u graag

bedanken voor dit constructieve gesprek.
Om snel de druk op de opvang van het COA te kunnen verlichten is het plan ontstaan
om op het terrein van de Zorgboog tijdelijk 300 opvangplekken te realiseren. Deze
opvang zal zo snel mogelijk in units gerealiseerd kunnen worden. Termijn voor deze
noodopvang is minimaal 2 jaar, afhankelijk van de ontwikkeling van de reguliere
opvang

Om op middellange termijn de druk op de opvang te verlichten is er ook gesproken over
een reguliere opvang mogelijkheid. Samen met de Zorgboog en de gemeente zijn wij
voornemens om een plan te ontwikkelen die voorziet in de opvang van tevens 300
asielzoekers voor 5 tot 10 jaar. Zoals besproken zal in het plan ook ruimte blijven voor
cirea 60 bewoners van de Zorgboog.
Concreet verzoek

Om bovenstaande redenen willen we u verzoeken medewerking te verlenen aan het
realiseren van noodopvang in units op het terrein van de Zorgboog voor minimaal 2 jaar
en de realisatie van reguliere opvang voor 5 tot 10 jaar. De benodigde termijn van de
noodopvang is afhankelijk van wanneer de reguliere opvang gereed is. Beide
opvangmogelijkheden zouden ruimte kunnen bieden aan 300 asielzoekers en zijn onder
voorbehoud

van financiële en technische haalbaarheid.

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard bereid dit verzoek
nader toe te lichten.
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