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Geachte heer Bloemen,

Met deze brief bevestigen wij de afspraken tussen het COA en uw gemeente ov er het 
beëindigen van de planvorming voor de huisvesting v an asielzoekers in uw gemeente. 
Deze afspraken vloeien voort uit de afspraken aan de prov inciale regietafel van 19 
september jl.

Sinds enige tijd zijn wij met u in gesprek over de realisatie van asielopvang in uw 
gemeente. De sterk afgenomen instroom v an asielzoekers in de afgelopen maanden leidt 
ertoe dat de benodigde opvangcapaciteit voor asielzoekers opnieuw is beoordeeld. Aan 
de landelijke regietafel van 8 september jl. is vastgesteld dat Nederland momenteel 
beschikt over v oldoende opvangcapaciteit. Ook is nog een voldoende buffer aan 
opvangplekken aanwezig, voor het geval de asielinstroom weer toeneemt. Daarop is 
besloten dat de bestaande opvangcapaciteit niet wordt uitgebreid en alleen projecten in 
uitvoering worden afgerond. In de hierop volgende provinciale regietafel op 19 
september is besproken welke gev olgen dit heeft v oor de opvanglocaties in de prov incie 
Gelderland.

Tevens is vastgcsteld dat de beoogde opvanglocatie binnen uw gemeentegrenzen ook 
niet ontwikkeld kan worden ten behoeve van huisvesting van andere doelgroepen. Dat 
betekent dat de asielopvang in uw gemeente niet wordt gerealiseerd.

De opvangcapaciteit van het COA neemt de komende maanden licht toe omdat enkele 
centra al in voorbereiding zijn.Tegelijkertijd sluiten we onze
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noodopvanglocaties. die minder voorzieningen bieden dan onze azc's. De asielstroom 
blijft echter onzeker. Om te voorkomen dat we net als in 2015 geconfronteerd worden 
met onvoldoende opvangcapaciteit als gevolg van een enorme toestroom van 
asielzoekers blijven we graag met u in contact.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik uw college, de Gemeenteraad en het 
ambtelijk apparaat te bedanken voor uw inzet en genomen verantwoordelijkheid. Samen 
met 11. uw collega-gemeenten, provincies en veiligheidsregio's is het gelukt in het 
afgelopen anderhalf jaar een groot aantal opvanglocaties in Nederland te realiseren en 
daarmee alle asielzoekers een onderdak te gev en.

Indien de asielinstroom dermate toeneemt dat er nieuwe locaties nodig zijn. gaan wij 
graag weer met u in gesprek over opv ang in uw gemeente.

Met vriendelijke groet, 
CentraaLOrgaan opvang asielzoekers
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