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In de raadsvergadering van 23 februari 2022 heeft de fractie van GemeenteBelangen vragen ge-

steld over de opvang van vluchtelingen/ asielzoekers in voormalige pand van Moviera aan de Nico 

Bovenweg in Oosterbeek. Onderstaand volgen de gestelde vragen met de bijbehorende antwoor-

den. 

 

1. Hoe ziet de groep vluchtelingen er nu uit. Hoe divers is de groep? Heeft het college concrete af-

spraken gemaakt met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)? 
 

In het voormalige pand van Moviera komt een noodopvang met de functionaliteit van een asiel-

zoekerscentrum. Dat betekent dat er een brede doelgroep geplaatst kan worden: gezinnen met 

kinderen, echtparen, éénoudergezinnen en alleenstaande mannen/ vrouwen. Een week voor de 

daadwerkelijke instroom op de locatie wordt de precieze samenstelling van de bewonersgroep 

duidelijk. 

 

Dat de noodopvang de functionaliteit van een asielzoekerscentrum heeft, betekent dat er bewo-

ners komen die de algemene asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een vergunning ge-

kregen, zijn in afwachting van de verlengde asielprocedure (de IND heeft hierdoor extra tijd om 

een beslissing te nemen), of dienen terug te keren naar het land van herkomst. Wat betreft dat 

laatste gaat het in Oosterbeek niet om de groep asielzoekers die overlast geven (en die regel-

matig negatief in het nieuws genoemd worden). Deze groep wordt veelal opgevangen in een 

versoberde opvang elders in Nederland. 

 

Het is niet mogelijk om met het COA concrete afspraken te maken over welke vluchtelingen ko-

men op een locatie. Het is wel mogelijk dat de locatiemanager van het COA een voorkeur aan-

geeft welke asielzoekers worden geplaatst op een locatie. Met het COA hebben we gesproken 

over de voorkeur voor een gemixte en kansrijke groep. Daar wordt door de locatiemanager op 

ingezet. Maar zoals genoemd wordt pas een week van te voren bekend welke asielzoekers er 

daadwerkelijk worden opgevangen. 

 

2. Wanneer start de opvang nu echt? Waardoor is de startdatum vertraagd en op welke manier 

houdt het college regie? Wat betekent een latere start voor de einddatum? 
 

Voordat gestart kon worden met de opvang in het voormalige pand van Moviera, moest eerst 

het omgevingsvergunningstraject worden doorlopen en de bestuursovereenkomst met het COA 

worden ondertekend. Het besluit voor de omgevingsvergunning is vorige week woensdag gepu-

bliceerd en de bestuursovereenkomst ligt op dit moment bij het COA voor ondertekening. 

 

Daarnaast vangt de opvang op de locatie pas aan als het pand gereed is gemaakt door het COA 

voor bewoning door asielzoekers. Op dit moment vinden er nog inspecties in het pand plaats en 

worden er nog aanpassingen verricht. Het COA neemt namelijk brandveiligheidsmaatregelen bo-

venop wat wettelijk vereist is. 
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Wanneer de eerste bewoners zullen arriveren is nog niet exact duidelijk, maar we hebben weke-

lijks contact met het COA over de voortgang. Vandaag – woensdag 23 februari – heeft het COA 

aangegeven dat ze het pand over vier tot zes weken in gebruik denken te nemen en dat moge-

lijk dan ook de eerste bewoners hun intrek nemen. Het is het COA er uiteraard ook zelf alles 

aan gelegen om de opvang zo snel mogelijk te starten. 

 

Dat de locatie wat later in gebruik wordt genomen heeft geen invloed op de einddatum. Zoals 

vastgelegd in de omgevingsvergunning en in de bestuursovereenkomst kan de opvanglocatie 

worden gebruikt tot 1 februari 2023. Eventuele verdere vertraging betekent niet dat de eindda-

tum ook wordt verschoven. 

 

3. M.b.t. de veiligheid: Wat is gedegen toezicht en gedegen begeleiding? De beveiliging waarover 

is gesproken heeft betrekking op de orde en veiligheid in het AZC. Welke maatregelen zijn con-

creet voorbereid om ook de veiligheid in de woonwijk te garanderen? 
 

In de bestuursovereenkomst die we sluiten met het COA hebben we vastgelegd wat ieders ver-

antwoordelijk is wat betreft het handhaven van de veiligheid. We stellen zoveel we op voorhand 

kunnen in het werk om een goed en veilig woonklimaat in de buurt te behouden. De afspraak is 

dat het COA een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar stelt waarop klachten kunnen 

worden gemeld. Uiteraard kan bij overlast buiten de locatie direct de politie worden gebeld. Het 

COA staat ondertussen in contact met de wijkagent, waardoor er korte lijnen zijn. 

 

Een andere belangrijke afspraak die we hebben gemaakt met het COA is het omwonendenover-

leg. Aan dit overleg neemt een vertegenwoordiging van de omwonenden deel (ongeveer 10 per-

sonen), het COA (onder andere de locatiemanager), de teamleider van de beveiliging van de lo-

catie, de politie en onze adviseur/ medewerker openbare orde en veiligheid. Naast dat dit over-

leg moet leiden tot korte lijntjes in de buurt om overlast snel te kunnen signaleren en aan te 

pakken, worden er in dit overleg bijvoorbeeld de huisregels voor de bewoners van de locatie op-

gesteld. Het eerste omwonendenoverleg is op 8 maart. 

 

4. Aansluitend op de vorige vraag: het COA neemt soms maatregelen tegen mensen die zich niet 

aan de regels houden. Welke afspraken heeft de gemeente hierover gemaakt met het COA? 
 

Zoals al gezegd, wordt in de bestuursovereenkomst vastgelegd wat de verantwoordelijkheden 

zijn van de gemeente en het COA. Het COA hanteert op al hun locaties – en dus ook op de loca-

tie in Oosterbeek – een maatregelenbeleid. Wanneer een bewoner de huisregels overtreedt, dan 

zal het COA aan de hand van dit beleid een passende maatregel opleggen. Hierbij geldt een 

dossieropbouw, waardoor bij een herhaaldelijke overtreding de maatregel steeds hoger wordt. 

Beginnend met een geldboete kan er op den duur worden overgegaan tot verwijdering van de 

locatie – of zelf ontzegging van de algehele COA-opvang. De informatie hierover publiceren we 

ook op onze website, zodat dit voor iedereen inzichtelijk is. 

 

Omdat er op een regulier asielzoekerscentrum geen plaats is voor overlast gevende asielzoekers 

– ook al omdat er gezinnen met kinderen op de locatie gaan wonen – heeft het COA verschil-

lende locaties in het leven geroepen om overlast beheersbaarder te maken. Naarmate het dos-

sier van een bewoner groter wordt, zullen de sancties en maatregelen zwaarder worden. Tot bij-

voorbeeld plaatsing in een sobere opvang, een time-out op een Handhaving en Toezicht Locatie 

of uiteindelijk algehele verwijdering uit de COA-opvang. 

 


