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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/22/067706 

Documentnummer:  

Datum: 7 september 2022 
Onderwerp: Tijdelijke opvang asielzoekers op Landgoed Duinrell 
Bijlage(n): 1. Evaluatie periode september 2021-maart 2022 

2. Formeel verzoek COA  
3. Bestuursovereenkomst en werkafspraken 
 

 

Geachte Raad, 

 

Het college van burgemeester en wethouders wil u met deze informatiebrief informeren dat er op 

31 mei 2022 opnieuw een verzoek is ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 

(COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell voor de winterperiode 2022-2023. Dit 

in verband met het landelijk tekort aan opvangplaatsen bij het COA. Dit komt mede voort aan de 

stagnatie van de doorstroming van statushouders naar de gemeentes waaraan zij gekoppeld zijn. 

Er is immers een tekort aan onder andere sociale huurwoningen in Nederland. Het college staat 

hier positief tegenover maar heeft hier wel voorwaarden aan het COA gesteld.  

Hieronder leest u verder hoe het college van B en W reageert op dit verzoek en welke afwegingen 

ze daarbij maakt. Mede doordat er afspraken rondom de gestelde voorwaarden (zoals op het 

gebied van veiligheid) gemaakt moesten worden, is er meer tijd overheen gegaan dan dat in het 

verleden gebruikelijk was om u te informeren. 

 

Positieve en goede samenwerking COA, Duinrell en gemeente  

De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell hebben al vanaf 2007 met enige regelmaat 

samengewerkt als het gaat om tijdelijke winteropvang van asielzoekers op landgoed Duinrell.  

Als bijlage treft u bij deze brief de evaluatie van de gemeente over de afgelopen opvangperiode.  

Het algemene beeld is dat er goed en constructief is samengewerkt met aandacht voor de 

gemaakte voorwaarden en afspraken in de afgelopen maanden. 

Speciale aandacht gaat uit naar de samenwerking tussen de politie, COA, gemeente en Duinrell bij 

de aanpak van overlastgevende asielzoekers. 
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Afwegingen college B en W Wassenaar 

Hoewel het college van B en W hierin formeel geen rol heeft, omdat het een privaatrechtelijke 

overeenkomst betreft tussen het COA en Duinrell, vinden zowel het COA als het college van B en W 

het van belang dat dit formele verzoek in goed overleg en samenspraak plaatsvindt. Het college 

van B en W vindt het van groot belang om u als raad aan de voorkant te informeren en mee te 

nemen in alle afwegingen.  

 

Aanvullende voorwaarden t.a.v. de winteropvang 2022 - 2023 

Het college van B en W heeft bij de het COA wel aanvullende voorwaarden gesteld aan de opvang, 

zoals deze al deels van toepassing zijn in de afgelopen periode namelijk: 

 

1. Er moet een goede dagbesteding geboden worden aan de asielzoekers. Los van zijn eigen 

activiteiten doet het COA dit veelal ook in samenwerking met lokale vrijwilligers. Het COA is 

heel blij met het enthousiaste vrijwilligersaanbod in de gemeente Wassenaar. Zodra de 

mogelijkheid zich weer aandient maakt het COA daar weer dankbaar gebruik van; 

2. Het COA streeft er naar zo min mogelijk verhuisbewegingen te laten plaatsvinden, tenzij 

deze echt nodig zijn voor het te volgen IND (asiel) proces; 

3. In het geval van een landelijke opleving van het coronavirus volgt het COA de richtlijnen van 

het RIVM, het COA heeft hier ook contact over met de GGD in de regio van de gemeente 

Wassenaar; 

4. Om overlast tegen te gaan moeten maatregelen worden genomen zoals het niet plaatsen 

van asielzoekers die reeds in aanraking zijn geweest met de politie, zie verderop in deze 

brief Er zullen alleen kansrijke asielzoekers geplaatst worden (uit het zogeheten spoor 4); 

5. Er kunnen geen kinderen in de basisschool leeftijd geplaatst worden. Voor deze korte 

termijn van 5 maanden is onderwijs voor deze groep niet realiseerbaar. Plaatsing in 

voortgezet onderwijs valt onder verantwoordelijkheid van het COA; 

6. Inschrijvingen in het BRP geschiedt via het COA door gebruik te maken van de BRP-straat 

elders.  Het gaat hierbij om eerste inschrijvingen. Dit is landelijk zo geregeld en daarmee 

zullen onze collega's van de BRP niet belast worden. 

 

Afspraken over toezicht en veiligheid 

Het COA treft maatregelen om de veiligheid op de locatie te waarborgen en hier zijn met de 

gemeente nadere afspraken over gemaakt. Zo is er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig en zijn 

de medewerkers van het COA van 8.00 uur tot 22.00 uur op werkdagen en op zaterdag en zondag 

van 9.00 tot 17.00 uur op de locatie Duinrell aan het werk. Het COA verzorgt de opvang en 

begeleiding van deze mensen tot en met 27 maart 2023. De beveiliging wordt verzorgd door 

Duinrell.  Bij de ingang van het terrein is er aanvullend cameratoezicht door de beveiliging van 

Duinrell.  

Deze hebben ook contact met de winkeliers in de Langstraat en omgeving. Bij vragen van 

omwonenden neemt COA contact met hen op. 
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Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de politie en vindt er iedere twee weken tijdens het 

Veiligheidsoverleg een uitwisseling plaats van de stand van zaken, alsmede een tweewekelijks 

operationeel overleg tussen politie, COA en gemeente. 

Het politieteam Wassenaar heeft voor het eerst een vaste wijkagent voor Duinrell en het COA. Zij 

is het eerste aanspreekpunt voor operationele zaken en onderhoudt het contact met de beveiliging 

en de medewerkers. 

Een beeld van incidenten die zich hebben voorgedaan in de afgelopen periode bevindt zich in de 

bijgevoegde evaluatie. 

  

Communicatie met de buurt 

Om een goede omgang met de buurtbewoners rondom Duinrell te bevorderen, informeren de 

gemeente en het COA hen wederom met een gezamenlijke bewonersbrief, waarin tevens 

contactgegevens worden vermeld voor degene die aanvullende vragen hebben. Ook zal er een 

persbericht worden verstuurd. Daarnaast organiseren we een organisatiebijenkomst voor de buurt. 

U ontvangt daarvoor zo spoedig mogelijk een uitnodiging.  

 

Financiën 

De gemeente ontvangt van het COA een vergoeding voor het opvangen van de vluchtelingen. 

Totaal krijgen we ongeveer 94.000 euro hiervoor. Een deel van deze middelen worden ingezet voor 

de vrijwilligersactiviteiten en het inhuren van onze coördinator.   

Tot slot 

De gemeente heeft, zoals eerder, met het COA afgesproken dat zij zich zullen blijven inspannen om 

de verdere opvang goed en veilig te laten verlopen met extra aandacht voor het creëren van 

draagvlak binnen de lokale samenleving en een goede communicatie met de buurt en inwoners van 

Wassenaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


