Verslag

Digitale inloopbijeenkomst 11 januari 2022
Tijdelijke opvang vluchtelingen/asielzoekers Oosterbeek
Inleiding
Op dinsdag 11 januari is er van 19.00 tot 21.00 uur een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd
voor om wonenden over de tijdelijke opvang van vluchtelingen/ asielzoekers in het pand van Moviera aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek.
Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid voor het stellen van vragen over de tijdelijke opvang.
Bij de bijeenkomst waren vanuit het de Gemeente Renkum aanwezig burgemeester Agnes Schaap,
Martin Reijnen (m anager Ruim telijke Domein), Sjoerd van der Meer (bestuursadviseur) en E rik van
Huizen (com m unicatieadviseur). Vanuit het COA waren aanwezig Ron van Ooijen (m anager noodopvang landelijk, regiom anager m idden-zuid), Petra Woudsma (locatiemanager) en Jan Scholten
(com municatieadviseur).

Vragen en antwoorden
Onderstaand volgen de vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst weergegeven en de antwoorden die daarop zijn gegeven. Tijdens de vier verschillende sessies van de avond zijn som s dezelfde
vragen gesteld. Deze vragen hebben we voor het gemak gegroepeerd.

1. Waarom is gekozen voor de opvang van de vluchtelingen/ asielzoekers in het
(voormalige) pand van Moviera? Welke alternatieve opvanglocaties zijn onderzocht?
Vanwege het tekort aan opvanglocaties voor vluchtelingen/asielzoekers op dit m oment, zijn we op
verzoek van de rijksoverheid – via de com missaris van de Koning in zijn rol als Rijksheer – op zoek
gegaan naar m ogelijk geschikte locaties in onze gemeente. Hierbij is gekeken naar beschikbaarheid, functionaliteit en om vang. De eigenaren van Moviera hebben afzonderlijk van ons eigen onderzoek aangegeven het pand van Moviera tijdelijk beschikbaar te willen stellen voor de opvang
van vluchtelingen/ asielzoekers. Daarop heeft het COA nader onderzoek gedaan naar de functionaliteit van het pand. Daaruit is gebleken dat het geschikt is om vluchtelingen/ asielzoekers in op te
vangen. Het is im m ers geen kantoorpand die eerst nog m oet worden omgebouwd om het bewoonbaar te m aken. Daarnaast staat het pand van Moviera de kom ende periode leeg.

2. Hoe staat het college van burgemeester en wethouders tegenover de tijdelijke opvang van de vluchtelingen/asielzoekers? Is de raad hierover geïnformeerd/ neemt
de raad hier een besluit over?
De burgemeester heeft de raad geïnformeerd over de plannen voor de tijdelijke opvang van de
vluchtelingen/ asielzoekers, onder andere via een (vertrouwelijke) raadsbrief. Hoewel de raad geen
besluit hoeft te nemen over de tijdelijke opvang – dat is een bevoegdheid van de burgemeester –

is de raad dus wel m eegenomen hierover. Het college staat achter de plannen voor de tijdelijke opvang, om dat het college het belangrijk vindt dat we als gem eente onze verantwoordelijkheid nem en om onze m edemensen te helpen.

3. Waarom worden de omwonenden nu pas geïnformeerd over de tijdelijke opvang
van de vluchtelingen/ asielzoekers in het (voormalige) pand van Moviera?
Besloten is de om wonenden te inform eren zodra het duidelijk werd dat de tijdelijke opvang van de
vluchtelingen/ asielzoekers ook daadwerkelijk m ogelijk zou zijn op de locatie. Het (voorm alige)
pand van Moviera is niet in eigendom van de gemeente. Zodoende is gewacht tot het COA een
schouw van het pand had uitgevoerd om te bepalen of het geschikt zou zijn, en het COA en de eigenaar van het pand een overeenstemming hadden bereikt over de huur van het pand voor de tijdelijke opvang.

4. Hoe denkt de gemeente te weten dat er draagvlak is voor de tijdelijke opvang van
de vluchtelingen/ asielzoekers in het pand van Moviera?
De gem eente is eind vorig jaar m eerdere keren benaderd door inwoners uit onze gemeente over
wanneer we als gem eente onze verantwoordelijkheid gingen nemen om een bijdrage te leveren
aan de ontstane noodsituatie wat betreft de opvangplekken voor vluchtelingen/ asielzoekers. Sinds
de aankondiging is gedaan dat we vluchtelingen opvangen, hebben veel m ensen aangegeven dat
ze graag een bijdrage willen leveren aan de opvang (bijvoorbeeld als vrijwilliger of via het beschikbaar stellen van spullen).

5. Wat is de status van de procedure waarmee de tijdelijke opvang van vluchtelingen/ asielzoekers mogelijk kan worden gemaakt?
Op de dag van de digitale inloopbijeenkomst is de aanvraag voor de om gevingsvergunning voor het
tijdelijk gebruiken van het pand van Moviera voor de opvang van vluchtelingen/ asielzoekers ingediend. Aanvulling na de bijeenkomst: de aanvraag is op dit m oment (19 januari) nog niet helemaal
rond, om dat deze op een aantal punten nog moet worden aangevuld. Daarna kan de aanvraag pas
in zijn geheel in behandeling worden genomen. Er wordt pas gestart m et de tijdelijke opvang van
de vluchtelingen/ asielzoekers als de om gevingsvergunning is verleend.
De aanvraag voor de om gevingsvergunning wordt gepubliceerd op overheid.nl en in de Rijn en Veluwe. Op de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar aangetekend door belanghebbenden.

6. Aangegeven is dat de opvang van de vluchtelingen/ asielzoekers voor een jaar is.
Blijft het ook daadwerkelijk bij één jaar of kan het (bij voldoende maatschappelijk
draagvlak) verlengd worden?
De gem eente wil een betrouwbare overheid zijn. De einddatum voor de tijdelijke opvang van de
vluchtelingen/ asielzoekers in het (voormalige) pand van Moviera is 1 februari 2023. Deze datum
leggen we vast in de bestuursovereenkomst die de gemeente sluit m et het COA. Ook wordt de
einddatum vastgelegd in de om gevingsvergunning. Zelfs als de vergunningsaanvraag niet voor februari kan worden afgerond, dan blijft de einddatum staan op 1 februari 2023.

7. Hoeveel vluchtelingen/ asielzoekers worden opgevangen in het (voormalige) pand
van Moviera? Wat is de samenstelling van de personen die worden opgevangen en
wat is hun herkomst?
Er worden m axim aal 100 personen tegelijkertijd opgevangen op de locatie. Het pand wordt flexibel
ingericht, zodat zowel gezinnen m et kinderen, echtparen en alleenstaanden kunnen worden opgevangen. Het gaat om personen uit Syrië, Turkije, Irak, Eritrea, Som alië en Afghanistan. Som m ige
van hen hebben al een status, anderen zitten nog in de verlengde asielprocedure of zijn aangekom en in Nederland.
Het wordt duidelijk wat de sam enstelling van de groep zal zijn als de locatie daadwerkelijk opengaat voor opvang. Het is in ieder geval een afspiegeling van de huidige instroom van vluchtelingen/
asielzoekers in Nederland.

8. Wat wordt gedaan om de overlast van de tijdelijke opvang van vluchtelingen/
asielzoekers te voorkomen/ zoveel mogelijk te beperken? Hoe staat het met de
veiligheid?
Het COA wil op voorhand goede contacten met de direct omwonenden. Met een afvaardiging vanuit
de buurt wordt er een periodiek omwonendenoverleg georganiseerd. Voordat de daadwerkelijke
opvang begint is het de bedoeling dat in dit overleg goede afspraken worden gemaakt over de opvang. Het doel van dit overleg is om het gevoel van onveiligheid weg te nemen. Met het omwonendenoverleg zijn er straks als de opvang aanvangt ook korte lijnen voor het geval er zic h toch incidenten voordoen. In dat kader heeft het COA ook direct contact m et de politie. Er zijn ondertussen
al gesprekken geweest met de wijkagent over de opvang.
Medewerkers van het COA zijn doordeweeks tussen 8.00 en 22.00 uur en in het weekend van 9.00
uur tot 17.00 uur aanwezig. Daarna neemt de beveiliging het over. Zij lopen in de nacht rondes in
het pand en over het terrein. Doordat er gezinnen worden opgevangen in het pand, m oet het ook
stil zijn om 22.00 uur. De bewoners ontvangen verder ook vo orlichting over de Nederlandse sam enleving en ouders worden bijvoorbeeld aangesproken als hun kinderen op het terrein spelen etc.
Verder tolereert het COA bewoners die strafbare feiten plegen niet. Dan volgt een traject m et justitie. Het COA zet de afgelopen jaren sterk in op het terugdringen van overlast.
Uiteraard is de opvanglocatie geen detentiecentrum. De bewoners m ogen zich vrij bewegen op het
terrein en daar buiten. De bewoners ontvangen een m ap m et welke voorzieningen er zijn in Oosterbeek. Sommige zullen zich verplaatsen m et de fiets, anderen reizen m et het OV, m aar over het
algem een wordt er ook veel gelopen. De bewoners worden voorgelicht over wat de slim ste route is
naar bijvoorbeeld het centrum of de bushalte. In het overleg met de omwonenden wil het COA ook
graag de looproutes afstemmen. De insteek is dat het voor iedereen een goede woonomgeving
blijft. Er kom en natuurlijk 100 nieuwe buren bij en dat gaat worden gemerkt in de buurt. Daarom
is het ook van belang om aan de voorkant goede afspraken te m aken.

9. Wat zijn de ervaringen met incidenten op andere opvanglocatie voor vluchtelingen/ asielzoekers?
Op de opvanglocaties in Wageningen bijvoorbeeld zijn er in het afgelopen jaar geen geweldsincidenten geweest. Alleen m aar incidenten, zoals roken op de kam er en een pan op het vuur laten
staan. Er is verder wel eens geluidsoverlast, m aar daar is de beveiliging voor op de locatie.
Het COA kan niet wegnemen dat er ook getraumatiseerde personen tussen de bewoners zitten. In
tegenstelling tot het verleden is er nu een intenser stelsel van begeleiding (programma’s, activiteiten en extra zorg voor personen met traum a’s). Ervaring Wageningen leert dat het heel erg m eevalt.

10. Wat zijn de vervolgstappen?
Tijdens de (digitale) inloopavond is afgesproken dat er nog een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst geeft een COA een presentatie over het reilen en zeilen op een
opvanglocatie. Deze bijeenkomst wordt naar verwachting georganiseerd in de eerste week van februari en de om wonende ontvangen daarover uiteraard weer een uitnodigingsbrief. In deze brief
staat ook hoe geïnteresseerden zich kunnen aanm elden om deel te nemen aan het (periodieke)
om wonendenoverleg.
Het COA doet ook de uitnodiging (voor een beperkte groep) om te komen kijken op de opvanglocatie in Wageningen aan de Bosrandweg.
Het e-m ailadres – renkum@coa.nl – waarop de om wonenden zich konden aanmelden voor de inloopbijeenkomst kan verder worden gebruikt voor het stellen van vragen.

11. Op welke manier kan een bijdrage worden geleverd aan de opvang van de vluchtelingen/ asielzoekers?
Het COA heeft ondertussen contact gehad m et de Oosterbeekse Moeders en er is een facebookpagina Samen in Oosterbeek. Initiatieven van om wonenden – en uiteraard andere inwoners van Oosterbeek – kunnen daar worden gepost. De vertegenwoordigers van de Oosterbeekse Moeders bundelen deze initiatieven en m aken een gezamenlijk plan m et het COA.
Het is ook m ogelijk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. In dat geval is het handiger om direct contact op te nemen m et het COA, via renkum@coa.nl.

