
 

 

Sfeerverslag inloopbijeenkomst verzoek COA 
verlenging en uitbreiding noodopvang  

Onderwerp:  
Sfeerverslag inloopbijeenkomst verzoek COA verlenging 

en uitbreiding noodopvang  

Datum: 22 september 2022 

Locatie: Het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31  

Deelnemers: 

 
Ongeveer 50 omwonenden 
Vertegenwoordigers COA 
Vertegenwoordigers gemeente 

 

Inleiding 
Ruim vijftig inwoners en ondernemers uit Zoetermeer kwamen op 22 september naar de 
inloopbijeenkomst in het Wapen van Zoetermeer. Hier konden zij meepraten over het 
verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) richting de gemeente 
Zoetermeer. Het COA wil de huidige noodopvang in de gevangenis verlengen en het aantal 
opvangplekken uitbreiden. Hieronder een sfeerverslag van deze bijeenkomst. 

Wat is het verzoek van het COA? 
Het COA heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de noodopvang in de voormalige 
gevangenis te verlengen met tenminste één jaar, en bij voorkeur met twee jaar. De huidige 
overeenkomst loopt af in februari 2023. Ook vraagt het COA om het aantal opvangplaatsen 
in het gebouw uit te breiden van de huidige 500 plekken naar 630 plekken. 

Het COA geeft de volgende redenen voor het verzoek: 
- Er is in Nederland een tekort aan opvangplekken; 
- Er komen meer vluchtelingen naar ons land; 
- Er is een tekort aan personeel bij het COA; 
- Er is weinig doorstroom van statushouders, omdat de woningmarkt op slot zit en er weinig 
woningen beschikbaar komen. 

Wat is het standpunt van de gemeente? 
De gemeente begrijpt de urgentie om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Rekening 
houdend met de belangen van de stad, van inwoners en ondernemers, onderzoekt de 
gemeente of aan het verzoek van het COA kan worden voldaan en onder welke 
voorwaarden. De gemeente wil daarover in gesprek met de gemeenteraad en met inwoners 
en ondernemers. Voor deze laatste twee groepen was de bijeenkomst van 
22 september bedoeld. 

Hoe verliep de bijeenkomst? 
Geïnteresseerden konden tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij Het Wapen van 
Zoetermeer en plaatsnemen aan een van de tafels. Zo konden zij in een kleine groep onder 
leiding van een gespreksleider en experts met elkaar in gesprek gaan. In totaal bezochten 
ruim vijftig inwoners de bijeenkomst. Tijdens de vorige bijeenkomst waar de plannen voor de 
noodopvang werden besproken waren dit er ruim 250. De sfeer tijdens de inloop was 
gemoedelijk. Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Ingeborg ter Laak (asielbeleid) 
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waren aanwezig om te horen wat er leeft bij de aanwezigen. Medewerkers van het COA 
liepen langs de tafels om vragen te beantwoorden. Verder waren er gemeenteraadsleden, 
medewerkers van de gemeente, politie en handhaving aanwezig. Er was voldoende ruimte 
voor gesprek. Reacties, vragen en opmerkingen konden deelnemers op het papieren 
tafelkleed schrijven.  

Hoe nu verder? 
De gemeente heeft de reacties die op de tafelkleden zijn geschreven verzameld en 
gebundeld in dit verslag. Daarnaast zijn ook de reacties en vragen die via 
noodopvang@zoetermeer.nl zijn binnengekomen zorgvuldig doorlopen. De gemeente bekijkt 
de vragen en de punten van zorg en gaat daarover met het COA in gesprek. Daarnaast 
vergadert de gemeenteraad op 10 en 17 oktober over het verzoek tot verlenging en 
uitbreiding. Als Zoetermeer toestaat om noodopvang te verlengen en/of uit te breiden, 
maken de gemeente en het COA aanvullende afspraken. Deze afspraken komen te staan in 
een aanvulling op de huidige bestuursovereenkomst. Hierin staan de afspraken en 
voorwaarden voor medewerking vanuit de gemeente.  

Overzicht reacties en vragen 
In de bijlage vindt u de gegeven reacties en gestelde vragen van de bijeenkomst. Er zijn ook 
reacties en vragen binnengekomen via noodopvang@zoetermeer.nl. Die staan niet in de 
bijlage of het verslag, maar waren veelal hetzelfde als de reacties en vragen tijdens de 
bijeenkomst. Er is geprobeerd om de gestelde vragen al zoveel mogelijk te beantwoorden. 
Zodra ook de rest van de antwoorden er zijn, plaatsen we deze op de website 
www.zoetermeer.nl/noodopvang.  
  

mailto:noodopvang@zoetermeer.nl
mailto:noodopvang@zoetermeer.nl
http://www.zoetermeer.nl/noodopvang
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Bijlage 
 

Inloopbijeenkomst verlenging noodopvang 22 september 2002 
vragen en opmerkingen 

 

Algemeen 

o NL taal / Aanpassen aan NL 

o Zeg Nee tegen de uitbreidingsplannen van het COA 

o Geen moeite mee met verlenging termijn en verhoging aantal. 

o Ja verlengen, nee meer mensen. 

o Waarom krijgen vluchtelingen geen vergunning om te werken? 
Een vluchteling heeft nog geen verblijfsvergunning. Pas na het verstrekken van 
de vergunning door de IND kan iemand een Burgerservicenummer aanvragen. 
Pas als dit is gebeurd kan hij of zij gaan werken 

o Beslissing is eigenlijk al genomen. Als overheid kun je alleen maar alles in goede 
banen leiden voor de inwoners die in de buurt wonen. 

o Begrip voor verlenging en ophoging. 

o Idee weinig input niet gehoord, gemeente en COA doen toch wat ze willen. 

o Ik vind het prima dat er in Zoetermeer opvang is voor asielzoekers. Ook de 
verlenging van de tijdsduur en verhoging van het aantal asielzoekers stuiten niet 
op bezwaren. Ik woon zelf in Rokkeveen en heb tot heden geen enkel probleem 
ondervonden door de aanwezigheid van de asielzoekers. Ik ben al jaren 
taalmaatje en geniet van de omgang met mensen die in Nederland hun thuis 
willen vinden  

o Zoetermeer moet verlengen en uitbreiden gezien de landelijke problemen in de 
asielketen, liefst 2 jaar. Als we niet verlengen is er geen opvang meer in 
Zoetermeer. Na 01-01-2023 wordt dan alsnog een verplichting opgelegd door het 
Rijk. Nu kun je vrijwillig beslissen. Belangrijk dat statushouders snel een BSN 
nummer krijgen om te kunnen werken. Tot heden was er geen enkele overlast 
van de bewoners van de gevangenis. Zij zijn heel voorzichtig, want zij willen geen 
problemen om hun status niet in gevaar te brengen. 

o Hoe wordt de medische zorg voor de asielzoekers geregeld in de noodopvang? Is 
de medische zorg voldoende extra ingericht m.b.t. de mogelijke uitbreiding naar 
630 personen? 
Het COA regelt de medische zorg voor de bewoners van de noodopvang 

o Is er een evaluatierapport beschikbaar over de noodopvang tot nu toe?  

o Een normale afspraak bij de eigen huisarts lukt bijna niet vanwege anders 

sprekende patiënten, waar de wachtkamervol mee zit. Zelfde geldt in het 

ziekenhuis.  

Bewoners van de noodopvang maken gebruik van hun eigen medische dienst. Zij 

maken geen gebruik van de Zoetermeerse huisartsen. 

o Het is tijd om de aandacht en de zorg aan de eigen inwoners te geven. 

o Net zoals bij aanvang van de noodopvang werden wij, bewoners in het Dorp, 

vorige week wederom zorgvuldig geïnformeerd. Bij de aanvang van de 

noodopvang hebben wij ons enorm verbaasd, zo niet geïrriteerd over de 

negatieve vibe en/of commotie die de komst van mensen in nood teweeg bracht. 

Met dit mailbericht willen wij graag laten horen dat wij het erg waardevol vinden 

dat er in Zoetermeer en ook onze buurt plek is voor deze opvang! Het is ons 

inziens overbodig om hierop te participeren maar een stukje informatievoorziening 

voor de nuance kan wellicht geen kwaad.  
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Werk, inrichting, voorzieningen en faciliteiten noodopvang 

o Hoe komt men aan e-bikes? 
E-bikes worden niet gezien als noodzakelijk. Fietsen worden niet automatisch 
verstrekt aan de bewoners, maar als het nodig is voor een traject of taalles kan dit 
via de gemeente of de Binnenbaan worden geregeld 

o Krijgen ze fiets/verkeersles? 
Er zijn verschillende organisaties in Zoetermeer die fietsles geven. In de praktijk 
blijkt dat veel bewoners van de noodopvang al kunnen fietsen. Fietsen worden 
niet automatisch verstrekt aan de bewoners, maar als het nodig is voor een traject 
of taalles kan dit via de gemeente of de Binnenbaan worden geregeld. 

o Hulp bij werk nu pas bij huisvesting in Zoetermeer. Waarom niet nu meteen al 
helpen? Oekraïners wel. Help werkgevers met de regels. 
Om te kunnen werken is een verblijfsvergunning nodig. Voor inwoners van de 
noodopvang die wel een verblijfsvergunning hebben wordt in samenwerking met 
de Binnenbaan gezocht naar de mogelijkheden om aan het werk te gaan 

o Wat is de dagbesteding? 
De dagbesteding wordt voorzien door het COA. Deze bestaat onder andere uit 
voorinburgering en Nederlandse taallessen 

o Daarnaast verbroedert sport; Laat ze samen met de sportverenigingen kleine 
competities spelen. 

o Samen iets doen, kan rust met betrekking tot de opvang en acceptatie bevorderd 
worden. 

o In dit verband denk ik dat het goed is om ze een rol te geven in het meedoen door 

ze te laten participeren in buurtactiviteiten en kennismakingsbijeenkomsten te 

organiseren, uitgaande van de diverse achtergronden en culturen. 

Capaciteit en samenstelling locatie  

o Veel mensen op een kleine ruimte -> belasting voor het Dorp 

o Liever gezinnen -> jong wijk 

o Er is gezegd: gezinnen. Nu vooral mannen. Dat geeft verkeerd beeld van 
verwachtingen -> onrust. 

o Duidelijk: blijft het type bewoners zo?(50% statushouders) 
Het type bewoner is afhankelijk van de afspraken die worden vastgelegd in de  
overeenkomst tussen de gemeente en het COA, maar ook van de mensen die 
asiel hebben aangevraagd in Nederland 

o De ruimte is op om nog meer mensen veilig te doen wonen.  
Bij ophoging van het aantal inwoners is de situatie veilig. 

o Hoeveel m2 per persoon? Hoeveel is dat met 130 mensen meer? 
Bij het opvangen van 500 bewoners is niet de volledige ruimte van de voormalige 
gevangenis gebruikt. De 130 extra mensen, zoals verzocht door het COA, zouden 
worden opgevangen in een van de leegstaande delen van het gebouw 

o Waar komen de bewoners van het AZC vandaan? 

o Er zouden gezinnen zijn, maar we zien alleen mannen. 
Onder de mensen die asiel aanvragen zijn meer alleenstaande mannen dan 
gezinnen. Dit is terug te zien in de groep die nu wordt opgevangen in de 
voormalige gevangenis 

o Gezien de feitelijke situatie waarin onze maatschappij verkeert, zal de huidige 

toestroom van asielzoekers niet te handhaven zijn. Kenmerkend daarbij is dat 

geen enkel afgewezen persoon naar het land van herkomst terugkeert. Ik pleit 

dan ook voor invoering en toepassing van het “Deense model”. Hierdoor wordt het 

asielbeleid beheersbaar. 

Aanpassen van het asielbeleid ligt op rijksniveau en niet bij de gemeente. Een 

voorstel tot aanpassing moet worden ingediend bij het Rijk 
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Overlast, veiligheid en omgeving 

o Jongen mensen melding politie slecht behandeld bij de gevangenis. 

o Geen afvalcontainer bij de locatie, veel zwerfvuil. 

o Last van ‘poortjeplassen’ Rembrandstraat. 

o Hangjongeren. 

o Ik maak me zorgen om groepjes mannen/jongens die in de avond rond Basic-Fit 
rondhangen. 

o Gevoel van onveiligheid, ook in de tuin. 

o Meer rondlopen. Gevoel van onveiligheid. 

o Dochter voelt zich bekeken. 

o Inwoners van het Nieuwe Dorp, hoe ervaren en beleven zij het? Komt niet over 
als ‘veel mensen/volle opvang’. Sociaal contact op straat ‘heel gewoon’. Gaat 
goed (beleving) geen last.  

o Positief verrast over beleving/houding van mensen in de buurt van ook ‘oud 
Zoetermeerders’. Aandacht beeldvorming = generiek (media/overheid). 
Gemeente niet verantwoordelijk -) (wie weet beetje bijdragen). 

o Politiemeldingen zijn opvraagbaar. Waarom wordt dit niet door de gemeente 
gedaan zodat er transparantie is? Meldingen toegenomen? Verschil meldingen 
wijk of gevangenis? 
Wij hebben nauw contact met de politie wanneer is sprake is van een melding. Er 
zijn nauwelijks incidenten geweest. 

o Nu is de woonwijk het Nieuwe Dorp afgesloten dus geen doorvoer door de wijk 
hoe zal dit na veranderingen zijn? 

o Sfeer is nu goed, waarom riskeren om meer mensen te plaatsen en de sfeer te 
verpesten, ‘grens opzoeken’. 

o Als het Nieuwe Dorp wordt opgeleverd wordt dit dan niet een looproute voor 
statushouders? 

o Angst voor onveiligheid nieuwe bewoners van het Nieuwe Dorp . 

o Veel fietsverkeer en veiligheid fiets vb. geen licht. 

o Verkeersveiligheid (Rokkeveenseweg/Karel Doormanlaan). 

o Stankoverlast door rioolzuivering. 

o Oude dorp zo houden. 

 

Kosten noodopvang 

o Wat kun je als gemeente betekenen als er geen budget bij komt? (vanuit 
buurtbetrokken organisatie).  
De rekening voor de noodopvang is voor het COA 

o Waar mogen we als burgers de gemeente op aanspreken als er geen cent vanuit 
de gemeente komt? -> wat doet gemeente dan voor deze vluchtelingen?  
Vragen hierover kunnen via de mail gestuurd worden naar 
noodopvang@zoetermeer.nl 

o Wat zijn tot nu toe de totale kosten voor de gemeente Zoetermeer van de 
noodopvang? 
Er zijn door de gemeente geen kosten gemaakt voor de noodopvang. Dit wordt 
betaald door het COA 

 

Planschade 

o Huizenprijzen gaan omlaag. 

o Nieuwe huis gekocht eerst school na opvang? 

 

Huisvesting bewoners noodopvang 

o Meer woningen eigen inwoners 
Het verzoek om verlenging en uitbreiding van de noodopvang staat los van de 
reguliere woningmarkt in de stad. Zoetermeer moet jaarlijks een bepaald aantal 
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mensen plaatsen vanuit de taakstelling. Dit aantal wordt niet hoger of lager door 
de noodopvang 

o Ik respecteer het recht op woonruimte, maar waar niets is, verliest zelfs de keizer 
zijn recht.  

o Zoetermeer wordt veel te vol. Er zijn toch gemeenten die geen asielzoekers 
opvangen? Spreek veel mensen die een beetje bang worden. En al die huizen die 
erbij moeten komen, ze leven de wereld uit.  

o Zoetermeer hoort ook een bijdrage te leveren om dit landelijke probleem op te 
lossen. 

o De bestaande locatie voldoet prima en heeft nog capaciteit over.  

o Naar mijn ervaring zou er iets meer afstemming kunnen zijn tussen wat COA doet 
en de gemeentelijke opvang van vluchtelingen (via Zoetermeer voor elkaar). Ik 
ben er voorstander van dat elke gemeente verplicht wordt om naar rato 
vluchtelingen op te vangen. Het COA zou niet zo vast moeten houden aan 
grootschalige opvangen. Voor kleinschalige opvang heb je veel eerder draagvlak. 
Ik hoor graag wat hier verder mee wordt gedaan via het opgegeven mailadres.  

o Stel, een asielzoeker komt goed door de IND-screening heen en wordt 
statushouder. Heeft de gemeente Zoetermeer de plicht deze statushouder 
passende woonruimte te bieden binnen Zoetermeer? 
Alleen als deze statushouder aan Zoetermeer wordt gekoppeld op basis van de 
taakstelling.  

 

Termijn en aantal noodopvang 

o Belofte 1 jaar. Is er een sluitingstijd?  

o Grens opzoeken eerste 500 was genoeg nu toch 130 erbij -> 
verwachtingsmanagement >500 is misschien teveel. 

o Als we verlengen en het gaat ‘mis’ op wat voor manier dan ook kun je er dan nog 
onderuit? -> in de overeenkomst zijn hier regels over opgenomen. Ten aanzien 
van orde en veiligheid en mandaat daarbij, zoals sluiting.  

o Wat is taakstelling voor komende jaren qua huisvesting?  

o Wat is een tijdelijke opvang? Nu al 1 jaar, + 1 tot 2 jaar erbij. Is niet meer tijdelijk.  

o Hoever gaat COA nog uitbreiden met bewoners? 

o 2021: 350 mensen zijn 500 geworden 

o 2023: 630 mensen 

o Bijna verdubbelingen wat in eerste instantie is gezegd.  

o Hoe lang blijft een statushouder gemiddeld? 
Als een statushouder in een gemeente wordt gehuisvest, dan wordt hij of zij een 
inwoner van deze gemeente 

o Wat is de toekomst?  

 

Communicatie 

o Burendag had beter bekend kunnen worden gemaakt.  

o Communiceren over hoe de toewijzing van woningen gaat. Welke afspraken, hoe 
werkt het proces? 

o Beter over communiceren -> door brief bijeenkomst op wijk.  
Deze opmerking nemen wij ter harte en blijven in de toekomst kijken hoe we zo 
goed mogelijk kunnen communiceren 

o Signalen serieus nemen. Benoem het en niet omheen praten.  

o Niet Ter Apel.  

o Niets gehoord over burendag, jammer.  

o Betrokkenheid bij vraag aan het hoe het gaat (COA). 

 
 
 


