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Onderwerp: Bestuursovereenkomst over tijdelijke noodopvang  

 

Beste inwoner en/of ondernemer,  
 
Met deze brief willen we u informeren over de afspraken die wij hebben gemaakt over de 
tijdelijke opvang van statushouders en asielzoekers1 in de leegstaande gevangenis. Wij 
realiseren ons dat deze opvang gevolgen voor u heeft als buurtbewoner en/of 
ondernemer in deze wijk. Heeft u na het lezen van de informatie toch nog vragen en/of 
zorgen? U kunt ons altijd mailen. Ook organiseren we in de week van 20 december een 
online bijeenkomst met gelegenheid om vragen te stellen. Details hierover staan zo snel 
mogelijk op www.zoetermeer.nl/noodopvang2021. 

 
Stand van zaken 
Op 30 september ontving u van ons een brief over het verzoek van het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het 
tijdelijk vestigen van noodopvang in de leegstaande gevangenis. De gemeente heeft op 7 
oktober aan inwoners en ondernemers in de omgeving van de gevangenis en daarna aan 
de gemeenteraad gevraagd onder welke voorwaarden deze noodopvang kan. De 
gemeente heeft deze voorwaarden besproken met het COA. De gemaakte afspraken zijn 
vastgelegd in een bestuursovereenkomst.  
 
De gemaakte afspraken tussen gemeente en COA 
De belangrijkste onderwerpen voor gesprek waren: de duur van de opvang, de omvang 
en samenstelling van de groep bewoners, veiligheid, dagbesteding en kosten. De 
belangrijkste afspraken zijn hieronder opgesomd:  

• De noodopvang is beperkt tot een jaar en dat jaar start bij de aankomst van de 
eerste bewoners. COA verwacht dat ze in de tweede helft van januari 2022 
starten met de opvang;  

• Er komen 500 mensen wonen in de opvang. Daarvan is minimaal de helft 
statushouder en de andere bewoners zijn asielzoekers met een grote kans op 
een verblijfsvergunning. Er komen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers;   

• Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente 
nemen maatregelen bij overlast;  

• De meeste bewoners gaan overdag werken en kinderen gaan naar school. Ook 
is er genoeg te doen op de opvanglocatie;  

• Alle kosten die de gemeente maakt voor de noodopvang betaalt het COA.  
Een uitgebreide toelichting leest u op www.zoetermeer.nl/noodopvang2021. Daar leest u 
ook antwoorden op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld begeleiding, veiligheid of  
vrijwilligerswerk. 

 
1 Rond dit thema worden wisselende namen voor verschillende soorten vluchtelingen gebruikt. 

Vanaf nu gebruikt de gemeente dezelfde woorden als het COA. Dat is statushouders voor mensen 
met een verblijfsvergunning en asielzoekers voor mensen in een lopende aanvraagprocedure. 
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Hoe gaat dit nu verder?  
De informatie over de noodopvang zoals u die heeft ontvangen is tegelijkertijd ook 
gedeeld met de gemeenteraad. Daarnaast heeft COA twee vergunningen aangevraagd 
bij de gemeente: één voor brandveilig gebruik van het gebouw en één voor tijdelijk 
afwijken van het bestemmingsplan. Zodra de vergunningen worden verleend, komt 
hiervan een publicatie op www.zoetermeer.nl/bekendmakingen. Het COA zorgt voor een 
aanspreekpunt voor de noodopvang. Zij starten ook een periodiek overleg met 
vertegenwoordigers uit de omgeving.  
 
Bijeenkomst en open huis 
We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de informatie toch nog vragen en/of 
zorgen heeft. U kunt altijd mailen naar noodopvang2021@zoetermeer.nl. In de week van 
20 december is er een online informatiebijeenkomst. De datum en informatie over 
aanmelden staat zo snel mogelijk op www.zoetermeer.nl/noodopvang2021.  
 
Het COA is van plan om begin 2022 een open huis in de opvanglocatie te organiseren 
voordat de bewoners komen. Zo kunt u zelf een kijkje nemen. Als omwonende krijgt u 
hiervoor nog een uitnodiging. De invulling hiervan is afhankelijk van de dan geldende  
coronamaatregelen.  
  
Informatie en contact 
We hopen u met deze brief goed geïnformeerd te hebben over de belangrijkste afspraken 
rond de opvang van vluchtelingen in de leegstaande gevangenis. Op  
www.zoetermeer.nl/noodopvang2021 vindt u de actuele informatie en het antwoord op 
veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag via een e-mail naar  
noodopvang2021@zoetermeer.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

de secretaris,                                de burgemeester, 

 

 

B.J.D. Huykman                           drs. M.J. Bezuijen 
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