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Vragen ondernemers Halfweg – Molenwatering  

16 maart 2016 

 

Veiligheid omgeving 

1. Wij vragen ons af of een AZC wel in de buurt van inrichting mogen staan/ komen die onder het BRZO 

vallen?  

Allereerst: er komt geen AZC in Nissewaard, maar een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO). Een 

belangrijk kenmerk van een AVO is de tijdelijkheid. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag speelt 

deze tijdelijkheid een belangrijke  rol.  

 

In een vroeg stadium heeft de gemeente advies gevraagd aan de DCMR, de VRR en specialisten van de 

gemeente over het risico dat het BRZO-bedrijf in de nabijheid van het pand aan de Boyleweg 2  mogelijk kan 

vormen voor de toekomstige bewoners van de AVO. Het bestemmingsplan biedt plaats voor een 

grootschalig kantoor, dat wordt aangemerkt als een kwetsbaar object. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen een grootschalig kantoor en een opvangvoorziening voor vluchtelingen. Dit levert geen extra 

beperking op.   

 

2. Worden er extra beveiligingsmaatregelen getroffen om bijvoorbeeld inbraak te voorkomen?  

Ervan uitgaande dat er wordt bedoeld inbraken bij de bedrijven op het bedrijventerrein, uitgevoerd door de 

asielzoekers, is het van belang aan te geven dat er geen aanleiding is om er op voorhand van uit te gaan 

dat het aantal inbraken toe zal nemen.  

 

De balie aan de Boyleweg wordt gehuurd door een beveiligingsbedrijf. Het huurcontract met dit bedrijf 

wordt gecontinueerd, het bedrijf zal een rol krijgen in de beveiliging. Met betrekking tot de veiligheid op het 

bedrijventerrein heeft  de politie een belangrijke functie. Indien daar aanleiding toe is, wordt er extra 

gesurveilleerd. Ook de wijkagent houdt de situatie op het bedrijventerrein extra in de gaten.  

 

Er wordt een overlegcommissie ingesteld die tot doel heeft de relatie tussen de omliggende bedrijven en de 

AVO goed te laten verlopen (zie het antwoord op vraag 21).. 

 

2a.    Kunnen de afspraken met het beveiligingsbedrijf (Alert) worden gecommuniceerd met de BIZ Stichting, 

zodat er combinaties kunnen worden gemaakt?  

Dat leggen we voor aan de eigenaar / beheerder. 

 

3. Mag ik de erfafscheiding van mijn pand verhogen naar drie meter als extra beveiliging?  

Nee,  de maximale hoogte is één meter aan de voorzijde en twee meter aan de zij- en achterzijde, mits het 

perceel niet grenst aan de openbare weg, water of groen.  

 

4. Is er voldoende rekening gehouden met de veranderde veiligheidssituatie/groepsrisico’s die de situatie met 

zich meebrengt?  

De meest relevante toetsingsaspecten geluid en externe veiligheid zijn in ogenschouw genomen. Een AVO 
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wordt niet aangemerkt als een geluidsgevoelig object. Het object levert daarom geen beperkingen op voor 

wat betreft de geluidsproductie van omliggende bedrijven. Ten aanzien van externe veiligheid is vastgesteld 

dat de AVO niet is gelegen binnen een plaatsgebonden risicocontour en dat in de huidige situatie het 

groepsrisico zeer laag is.  

 

5. Het kan druk worden op de Boyleweg met vlak daarnaast een busbaan en drukke verkeersader: 250 

mensen zonder werk en dat samen met druk verkeer, werknemers die via de bus, een bruggetje en de 

Boyleweg van en naar hun werk lopen, klanten met auto’s voor onderhoud, een wasbeurt, benzine tanken 

of lunch, zakelijke bezoekers en leveranciers voor bedrijven aan de Boyleweg. Welke maatregelen worden 

genomen om de veiligheid voor al deze mensen te garanderen?  

Asielzoekers moeten zich net als iedereen, houden aan de Nederlandse wet. Bovendien hebben zij er geen 

belang bij om mensen lastig te vallen of strafbare feiten te plegen. Zij lopen dan de kans overgeplaatst te 

worden naar een andere locatie.  

 

Wat betreft de drukte op het bedrijventerrein en de gevaarlijke situatie die daar mogelijk door ontstaat, 

wordt een extra trottoir aangelegd tot het bruggetje. Om parkeerproblemen te voorkomen, wordt in actie 

gezet dat er parkeervakken worden geschilderd langs de weg. Aan de eigenaar / beheerder wordt gevraagd 

of de  achteruitgang van het parkeerterrein gesloten blijft, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen 

door lopende mensen/ kinderen over het industrieterrein.. 

 

Verder wordt er een activiteitenprogramma  opgezet, waarbij er naar wordt gestreefd om de asielzoekers 

een intensief dagprogramma aan te bieden, zodat de re-integratie wordt versneld en er weinig tijd is voor 

verveling..  

 

6. Wat wordt gedaan tegen criminaliteit? Rondhangende personen? Samenscholing?  

De politie is verantwoordelijk voor bestrijding van de criminaliteit en spreekt rondhangende personen aan 

als deze zich verdacht gedragen. Dit geldt voor alle andere inwoners van Nissewaard. Het gemeentebestuur 

heeft met het COA en de politie goede afspraken gemaakt over de veiligheid in en om het pand.  

 

Verder informeert het COA de bewoners van het pand over de gebruiken, normen en waarden in Nederland. 

Inwoners moeten in principe ook inburgeren. Het COA organiseert daarvoor lessen en trainingen. Bij 

herhaaldelijke misdragingen van bewoners worden de betrokken bewoners naar een andere locatie 

overgeplaatst. 

 

7. Bij BP Spijk en Nis werken voornamelijk met dames. Hoe wordt hun veiligheid gewaarborgd? Voldoende 

budget beschikbaar voor beveiliging? Welke rol heeft de politie hierin?  

Zie het antwoord op vraag 6. Overigens is er  geen 100% waarborg te geven met betrekking tot veiligheid, 

ongeacht of er een AVO op het bedrijventerrein is gevestigd.  

 

8. Om de onrust onder onze werknemers weg te nemen moet er een uitbreiding op ons camerasysteem 

komen. Graag compensatie hiervoor.  

De keuze om het camerasysteem uit te breiden ligt bij de eigenaar van het betreffende bedrijfspand. De 
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gemeente zal de kosten hiervoor niet compenseren. Door de BIZ Stichting wordt  gewerkt aan een app 

waarmee onveilige situaties (eventueel voorzien van een foto)  direct kunnen worden doorgegeven aan de 

politie of de gemeente. In de app zijn ook de AED’s opgenomen en de plaats waar deze zich bevinden. De 

app is vergelijkbaar met de app WeAlert. 

 

9. Graag een officiële Diefstal, inbraak en overval risico inschatting graag vanuit de gemeente op basis van 

andere vestigingen met name ingegeven door de aanwezigheid van de uitgeprocedeerde personen.  

Een dergelijke officiële inschatting is ons niet bekend. Vooralsnog zien we geen reden om deze informatie te 

verzamelen.  

 

Veiligheid gebouw 

10. Wordt er voldoende gerealiseerd dat hoogwaardige dataverbindingen dit eiland bereiken via dit 

datacenter? Dat er vertakkingen onder dit pand zijn gesitueerd welke de totale regio raken? Wat gebeurt 

er bij eventuele calamiteiten, zoals sabotage en/of brand? Welke effecten kan dit hebben? 

Alles wat er in het datacentrum plaatsvindt kent een back-upsysteem. Daarmee is datgene wat aan data is 

opgeslagen zeker gesteld door een vergelijkbare capaciteit elders (dat kan een Data center van Data 

Facilities zijn maar ook een willekeurige collega- ondernemer). Naast een back up is er ook een restore-

programma standaard in de procedure. Dat programma garandeert het eventueel restoren/terughalen van 

‘verloren gegane informatie’. Regelmatig worden deze systemen getest. En als daar iets mee mis is, wordt 

dat hersteld. De hoogwaardige dataverbindingen leiden naar ELK datacentrum. En daarin zijn we niet uniek. 

Het is niet zo dat de regio afhankelijk is van de datalijnen die naar dit specifieke adres gaan. Het is door de 

invulling van DF wel een belangrijke schakel geworden. Dit nadat het gebouw drie jaar (2009 t/m 2011) 

volledig leeg heeft gestaan en de regio niet zonder dataverkeer heeft geleefd. 

 

Op de vraag rond sabotage of brand geldt dus: eerst werkt de back up dan indien nodig eventueel de 

restore faciliteit. Het effect is dat alles binnen enkele seconden ‘op een andere plaats’ [ander datacenter die 

in deze kring is opgenomen] wordt overgenomen (er is een landelijke provider die gebruik maakt van dit 

kruispunt. Die is geïnformeerd door DF en die zien er geen probleem in) [de naam van die klant is bij ons 

bekend]. 

 

11. Het pand heeft een functie als datacenter, alwaar het bedrijf Data Facilities namens grotere bedrijven uit 

de regio gevoelige informatie beveiligd opgeslagen heeft. Haar business, maar ook die van haar klanten, 

drijft dan ook op de zorgvuldig verzorgde veiligheidsaspecten van de bunker. Welke risico’s en effecten 

daarvan zijn onderzocht? 

Zie bovenstaand. Indien dat geen afdoende antwoord geeft is de eigenaar van DF bereid om een nadere 

toelichting te laten verschaffen.  

 

Woongenot bewoners AVO 

12. Voorkom isolement van de asielzoekers, omdat dit tot onwenselijke gevolgen kan leiden. Behoud dan ook 

goede contacten met vluchtelingenwerk, kerkgenootschappen en het verenigingsleven. 

Het COA heeft een begeleiding- en dagbestedingprogramma, waarvan de activiteiten grotendeels in en 

rondom het pand plaatsvinden. Verder is er een aanvang gemaakt met Vluchtelingenwerk, kerken en 
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vrijwilligersorganisaties om zinvolle dagbestedingactiviteiten te organiseren voor de bewoners van de AVO. 

Met sportverenigingen, de Federatie Spijkenisse Samen en  andere verenigingen wordt nog contact gezocht. 

Binnen de organisatie van de gemeente Nissewaard worden de beschikbare instrumenten ingezet die de 

participatie bevorderen en toeleiden naar vrijwilligerswerk en betaalde arbeid.  

 

13. Mocht er informatie en/of geleerde lessen van elders gewenst zijn, dan kan GdH zijn ervaringen uit 

Sliedrecht delen. 

De ervaringen van de schoonzoon van de heer De Haan zijn interessant. De gemeente accepteert graag het  

aanbod om gebruik te maken van deze ervaringen. Het advies van de heer De Haan (18.03) om een 

informatiekrant te maken in het Arabisch wordt aan het COA voorgelegd. Hierin kan bijvoorbeeld aandacht 

worden besteed aan de rechten, plichten  en verwachtingen.  

 

14. Het verschil tussen een woonwijk en industrieterrein betreft onder meer de acceptatie van overlast door 

geluid, stank, trillingen, ontploffingsgevaar en blootstelling aan chemicaliën. Zijn deze mensen anders dan 

Nederlanders, dat deze overlast voor hen wel acceptabel is?  

Het gemeentebestuur heeft met de DCMR en de VRR gesproken over de eventuele belemmeringen vanuit 

veiligheids- en milieuperspectief. De uitkomsten van die gesprekken geven geen aanleiding om de opvang in 

het beoogde pand niet te laten plaatsvinden. Bovendien is het een goed geïsoleerd pand vanuit de 

oorspronkelijke bestemming als datacentrum. Geluidsoverlast van bijvoorbeeld de Groene Kruisweg of de 

omringende bedrijven is daardoor niet aan de orde. Ook is het van belang dat de meeste bewoners voor een 

beperkte periode van zes tot negen maanden op deze locatie zullen verblijven. Voor permanente bewoning 

is het bedrijventerrein niet geschikt. 

 

15. Wat is de vrije tijdsbesteding van deze personen hoe wordt hier aanvulling aangegeven? Zijn hierover 

afspraken gemaakt, zo ja welke? 

Zie het antwoord op vraag 12. 

 

Belangenbehartiging 

16. Als contactpersoon voor de ondernemers kan de BIZ haar parkmanager Boyd Bartels (BB) afvaardigen, het 

is namelijk van het grootste belang om met elkaar in gesprek te blijven. De benodigde middelen daarvan 

zullen echter wel gedragen dienen te worden door het COA (GdH).  

Tijdens het gesprek met de heren Bartels en De Haan op 18 maart hebben zij aangegeven dat er voor  de 

bijdrage van BB aan bijvoorbeeld de overlegcommissie afdracht moet plaatsvinden aan de BIZ Stichting. Er 

zal een  inschatting worden gemaakt van de uren die reeds zijn gemaakt en die hij verwacht te gaan maken. 

Eén en ander wordt aan het COA voorgelegd.  

 

17. Verricht de BIZHM belangenbehartiging van de ondernemers inzake (wijziging) van bestemmingsplannen? 

Dit staat wel in het BIZ-plan. 

Dat is een vraag voor het bestuur van het BIZHM. 
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18. Belemmering op bedrijfsvoering lijkt mij onvermijdbaar. Sommige bedrijfsactiviteiten, de verhuurbaarheid 

van de panden en daarmee de waarden zullen zeker negatief worden beïnvloed. Vluchtelingen moeten 

worden opgevangen en het misstaat Nissewaard niet om een bijdrage te doen, maar als dit industrieterrein 

geschikt blijkt voor huisvesting, zal er dan compensatie voor de ondernemers zijn? En: is verruiming van 

het bestemmingsplan met HORECA en detailhandel dan ook mogelijk? 

De gemeente zal geen compensatie bieden. Het bestemmingsplan maakt logies mogelijk door het tijdelijke 

karakter van de opvang. 

 

Bereikbaarheid 
19. Is er rekening gehouden met de mobiliteitseffecten die de extra bewoners van het bedrijventerrein zullen 

sorteren? 

De bewoners beschikken niet over een auto. De aan- en afvoer van middelen en materialen vindt vooral bij 

de opstart plaats en zal later beperkt zijn. Voor de toename van de voetgangers wordt een trottoir 

aangelegd naar het bruggetje. Er wordt onderzocht of  toezicht op de bushaltesdoor bijvoorbeeld GOA’s of 

mensen van Voorne-Putten Werkt  mogelijk is. 

 

20. Ik ben benieuwd welke infrastructurele maatregelen ( trottoirs etc,) men gaat nemen, maar ook extra 

openbaar vervoer? 

Zie het antwoord op vraag 5. Indien blijkt dat het nodig is dat er vervoer wordt geregeld voor bijvoorbeeld 

de kinderen die naar de schakelklas moeten worden vervoerd, dan wordt dit door het COA en/ of de 

beheerder geregeld.  

 

Planning 
21. Komt er  een stappenplan en omschrijving van procedures en inspraakmogelijkheden voor de 

ondernemers? 

Er wordt een overlegcommissie ingesteld die tot doel heeft de relatie tussen de omliggende bedrijven en de 

AVO goed te laten verlopen. Hierin hebben in ieder geval zitting vertegenwoordigers van de gemeente, van 

de politie, van de door het COA en/of de gemeente aan te wijzen diensten die op de AVO werkzaam zijn, 

van de bedrijven die op het bedrijventerrein Halfweg gelegen zijn, alsmede het lokale COA-management en 

de exploitant. Het COA is de voorzitter van het overleg. 

 

Verder worden zowel de ondernemers als de inwoners van Nissewaard op de hoogte gehouden van de 

voortgang van het proces via de gebruikelijke kanalen zoals:  de website van de gemeente en berichtgeving 

in de lokale en regionale media. Voorts kunnen zij via de website van de gemeente, telefonisch of via de 

mail vragen stellen of zaken melden die met dit onderwerp te maken hebben, wordt  er op reguliere basis 

bestuurlijk overleg gevoerd met het bestuur van de BIZ Stichting en kunnen de openbare  vergaderingen van 

de raad en de commissie Bestuur worden bezocht.  

 

Met betrekking tot de vergunningaanvraag bestaat gedurende een periode van zes weken de mogelijkheid 

om bezwaar te maken tegen de verlening van de vergunning. Deze periode is nog niet ingegaan. 
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22. De snelheid van uw besluit voor 2 jaar AVO met mogelijk verlenging naar maximaal 5 jaar geeft mij wel de 

indruk, dat ik naast mijn stem tijdens de gemeenteraadsverkiezing absoluut geen invloed heb op deze 

besluitvorming. Wat is uw belofte: “er komt geen AZC” waard en hoe zeker zijn uw termijnen van 2 en 5 

jaar? Kunnen u en volgende colleges op deze besluiten niet heel eenvoudig terug komen? 

Er komt in Nissewaard geen AZC, maar een AVO. Een AVO heeft een andere beheersstructuur dan een AZC. 

De eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag, de verbouwing en het 

beheer. Het COA betaalt een dagvergoeding per asielzoeker aan de eigenaar. Deze dagvergoeding is relatief 

hoog, zeker op langere termijn. Het gevolg is dat een AVO tijdelijk van duur is en klein van omvang. Het COA 

gaat een overeenkomst met de eigenaar aan voor twee jaar. Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats, 

wat kan leiden tot het beëindigen van de opvang of  voortzetting met maximaal drie jaar. Het is nu niet te 

voorzien wat het gaat worden omdat dit afhangt van zowel de omvang van de vluchtelingeninstroom als de 

lokale ervaringen met de opvangvoorziening. Het gemeente bestuur van Nissewaard heeft expliciet 

uitgesproken dat de duur van vijf jaar het maximum is. Om die reden zal de vergunning ook beperkt zijn tot 

vijf jaar.  

 

Impact BIZ begroting 
23. Hoe wordt er extra gefaciliteerd naar de BIZ, voor schoon, heel en veilig? 

Tijdens het gesprek met wethouder Mourik op 18 maart is afgesproken dat de heren De Haan en Bartels 

een gesprek over dit onderwerp zullen voorbereiden.  

 

24. In geval van wijziging bestemming Boyleweg 2, gaat dit de BIZ dan minder inkomsten opleveren? 

In principe niet, de bijdrage aan de BIZ gaat uit van een vaste WOZ-waarde. Mogelijk dat het aantal 

gebruikers wijzigt (ondernemers), waardoor totale afdracht aan de BIZ Stichting wijzigt. Dit kan zowel meer 

als minder zijn. 

 

25. De ondernemers en hun personeel op Halfweg II behoren tot de 10 miljoen inwoners, die hard werken en 

belasting betalen, waarmee de andere 7 miljoen Nederlanders inclusief vluchtelingen in levensonderhoud 

worden voorzien. Op Halfweg II is en wordt geïnvesteerd. Wat wordt er gedaan als bedrijfspanden leeg 

blijven en bedrijven uit Halfweg II vertrekken, inkrimpen, of failliet gaan als gevolg van overlast van en 

angst voor de opvang van vluchtelingen? 

Het gemeentebestuur heeft, ook gezien ervaringen elders in het land, geen aanleiding om aan te nemen dat 

bedrijven failliet gaan of aanmerkelijke inkomstenderving hebben als gevolg van een vestiging van een 

AVO. Het tegenovergestelde wordt wel gezien; de lokale ondernemers ‘pikken een graantje mee’ van de 

activiteiten die bij de AVO plaatsvinden. Vanuit de gemeente wordt geïnformeerd naar de ervaringen bij de  

gemeente Zaanstad (vergelijkbare situatie).   

 

26. Wat voor effecten heeft het hebben van een dergelijke opvang op onze plannen voor cameratoezicht op de 

bedrijventerreinen. Dergelijk cameratoezicht wordt uitgerust met bewegingssensoren (anders  staat de 

opnameapparatuur voor niets op te nemen, dat kost gigantisch veel digitale opslagruimte). Extra  

verkeersbewegingen leiden tot extra opnamecapaciteit. En dus meer kosten voor BIZ. 

Het kantoorpand aan de Boyleweg heeft ruimte voor 300 tot 350 medewerkers, die veelal met de auto naar 

het werk zouden komen. Het in gebruik als kantoor zou meer bewegingen als gevolg hebben dan het 
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gebruik als AVO.  

 

27. Hoe kan het nou zo zijn dat dit besluit er komt en op de BIZ gaat drukken? De gemeente wist al lang dat dit 

eraan zat te komen, maar heeft er met geen woord over gesproken. En stond daardoor ook niet in het plan 

dat aan ons werd gepresenteerd. Nu komt het erop neer dat de ondernemers op gaan draaien voor dat 

besluit. Dat is me iets te toevallig allemaal. We mogen toch wel verwachten dat de extra acties die de BIZ 

moet ondernemen niet voor die rekening komen. 

In september 2015 heeft het college kenbaar gemaakt met het COA gesprekken te voeren over de opvang 

van maximaal 250 vluchtelingen in de gemeente Nissewaard. In januari heeft burgemeester Salet dit in 

haar nieuwjaarstoespraak herhaald. Speculatie over een eventuele locatie was in die fase niet aan de orde 

en zou de gesprekken met het COA belasten. Bovendien zou het noemen van locaties die het mogelijk niet 

gaan worden,  tot onrust kunnen leiden onder de inwoners en de  ondernemers. Het bestuur heeft er 

daarom bewust voor gekozen pas met de locatie naar buiten te treden, nadat er overeenstemming was met 

het COA en de eigenaar van het pand. Begin maart heeft het college van B&W een principebesluit genomen 

onder de voorwaarde van een positieve advisering door de gemeenteraad. Hierna is het 

communicatietraject opgestart richting ondernemers en inwoners. Begin april heeft het college het 

definitieve  besluit genomen, nadat de raad op 22 maart een positief advies had uitgebracht. 

 

Algemene opmerkingen 

28. Vanuit onze ervaring denk ik dat het geografisch een aanvaardbare  locatie is, zolang er geen kinderen naar 

school moeten (loopafstand). Doelstelling qua aantal is goed beheersbaar als daar degelijke afspraken over 

worden gemaakt. Of het pand geschikt is gelet op de huidige staat, is een 2e. 

De jonge kinderen worden naar school gebracht en de oudere kinderen gaan op de fiets. Het pand wordt, 

voor het in gebruik wordt genomen, verbouwd en schoon gemaakt, zowel de binnen- als de buitenkant.  

 

29. In oktober 2015 heb ik voor de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid-Oost adviezen gegeven voor de 

hygiëne bij het huisvesten van asielzoekers. Dit voor de schoonmaak en de medewerkers hierin. Mocht er 

interesse zijn hiervoor, of voor is er hulp nodig voor de schoonmaak, dan hoor ik dit graag. 

Particulieren, ondernemers en andere organisaties die vrijwillig of commercieel een bijdrage willen leveren 

aan de opvang en begeleiding van de bewoners kunnen zich melden bij de eigenaar/ beheerder of bij het 

COA. Het bedrijf dat bovenstaande vraag heeft gesteld,  heeft zichgemeld bij de programmamanager 

vluchtelingenopvang Nissewaard en is doorgeleid naar de eigenaar/ beheerder.  

 

30. Worden de lokale ondernemers van het bedrijventerrein ook betrokken bij de eventuele aanpassing 

(verbouwing ) van het pand voor de Asielzoekers ? Zo krijg je namelijk wel wisselwerking of ben ik nou te 

commercieel ? 

Met de eigenaar/beheerder en het COA is afgesproken dat  er zoveel mogelijk met lokale ondernemers 

gewerkt gaat worden.  

 

31. Zoals u weet hebben ondernemers ook een drukke agenda/ schema daarom bevreemdt het mij dat ik 

vandaag vrijdag 4 maart een mail van u heb mogen ontvangen waarin wordt vermeld dat er op  maandag 7 
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maart 2016 een informatieavond wordt gehouden over zo’n belangrijk en ingrijpend gebeuren op het 

bedrijventerrein. Naar mijn mening dient u de ondernemers ruim de gelegenheid te geven om zo 

belangrijke avond in te plannen bijvoorbeeld 7 dagen voor aanvang van de informatie avond. Ik vraag mij af 

waarom zo kort dag wordt ingepland? 

Na het bekend maken van de locatie wilde het college van B&W ondernemers en inwoners zo snel mogelijk 

informeren.  

 

32. Hoe gaat het een en ander gefinancierd worden? Met andere woorden, wordt de gemeente Nissewaard 

gecompenseerd voor ALLE kosten verbonden aan deze opvang. Dat kunnen zijn de directe maar ook de 

(eventueel via de BIZ neergelegde) indirecte kosten? Kan de gemeente, al dan niet ondersteund door COA) 

dit garanderen? Zo niet hebben we kans dat we als bedrijven alsnog via de gemeentelijke heffingen (OZB) 

een gat in de begroting moeten gaan dekken? 

Alle  kosten voor de opvang van de asielzoekers  komen voor rekening van het COA. Alleen de kosten voor 

de communicatie en de ureninzet van het personeel zijn voor rekening van de gemeente. De gemeente 

ontvangt hiervoor een gedeeltelijke vergoeding van het COA. Er is geen relatie tussen de OZB en de kosten 

die worden gemaakt voor het meewerken aan de realisatie van een opvangvoorziening voor asielzoekers.   

 

33. Welke mensen worden er gehuisvest? En voor welke periode? Wat is de garantie hierop? Met welke reden 

worden deze mensen hier geplaatst? Asiel aanvraag? Uitgeprocedeerde aanvragen? 

De samenstelling van de groep die wordt opgevangen aan de Boyleweg hangt af van de instroom in 

Nederland, maar zal bestaan uit gezinnen en alleenstaanden. Momenteel bestaat de instroom  vooral uit 

mensen uit Syrië en Eritrea. Alle bewoners zijn gezien door de IND en hebben: 

1. een positief besluit en wachten op definitieve huisvesting ; 

2. een negatief besluit en wachten op vertrek; 

3. nog geen definitief besluit (vervolgprocedure). 

 

  


