
Luisteren naar de band is niet transparant…    Versie 20160625 23 uur 

Onderzoek verslaglegging 12 mei 2016 over de locatiekeuze AZC Waalre: Staan de vragen van de 

raadsfracties op 12 mei 2016 op de website bij de ‘vragen en antwoorden’ over de opvang van 

vluchtelingen op de website van de gemeente Waalre? 

Aanleiding voor dit onderzoek 

Op 21 juni hebben de fracties ZW14, AWB en NEW tegen het verslag gestemd van de 

Raadsbijeenkomst van 12 mei 2016. Na een toelichting van de burgemeester en de insprekers, 

konden de fracties vragen stellen over het voorstel. In het verslag van de betreffende vergadering 

zijn de gestelde vragen en antwoorden niet opgenomen. De motivatie was dat ‘De gestelde vragen 

en antwoorden staan op de algemene website en mensen kunnen de band afluisteren.’ Ook de 

geuite wensen en bedenkingen stonden niet samengevat in het verslag. 

Op de Raadsinformatiebijeenkomst van 31 maart is gezegd dat alle vragen die burgers stellen op de 

speciale website voor ‘Opvang vluchtelingen’ geplaatst zullen worden. Dat zou dus ook moeten 

gelden voor de vragen van de raadsleden. Uit een steekproef bleek een aantal weken terug dat 

bepaalde vragen er zeker niet op stonden. 

Gevolgde aanpak 

a. Nummering van de door NEW, ZW14, AWB en GL gestelde vragen  

b. Nummering van de Q&A op de website. De benaming Q&A wordt gebruikt ter onderscheid 

van de vragen van de raadsfracties.  

c. Aangeven in welke Q&A de gestelde vraag verwoord wordt. 

d. Aangeven welke gestelde vragen niet terug te vinden zijn in de Q&A 

e. Een stuk schrijven met de aanpak en de bevindingen aan de opdrachtgevers dat eventueel 

naar de gemeenteraad doorgestuurd kan worden. 

f. Optioneel: een persbericht, een stuk voor de Schakel, de website, een Tweet etc. 

Ad a. Door de band af te luisteren: Per fractie de gestelde vraag samenvatten en een nummer geven.  

http://waalre.notubiz.nl/vergadering/275548/Oordeelsvormende%20bijeenkomst%2012-05-2016 

De fracties stellen hun vragen bij agendapunt 5.  

Bijlage 1. Geeft een samenvatting van de vragen per fractie   

Ad b. Een screenprint of copy maken van de inhoud Q&A op de website naar een Word document. 

Bijlage 2. bevat screenprints van de Q&A van de gemeentelijke website (d.d. 25 juni 2016) met de 

voor dit onderzoek toegevoegde nummers. 

Ad c. Het nummer van de Q&A vraag toevoegen aan de gestelde vraag in Bijlage 1. 

Ad d. Inzichtelijk maken van de vragen die niet terug te vinden zijn.  

Resultaat 

Totaal zijn er ca. 33 vragen gesteld door de fracties NEW, ZW14, AWB en GL, waarbij voor 21 vragen 

een vergelijkbaar Q&A is terug te vinden. 

Bij 12 vragen van de betreffende fracties kon schrijver dezes geen bijbehorende Q&A terugvinden. 

Opvallend was dat tijdens het onderzoek op de website bleek dat de ‘wensen en bedenkingen’ van 

de fracties wel degelijk in een soort (woordelijk!) verslag zijn vastgelegd. Zowel het nieuwsoverzicht 

bij het item over 12 mei als het overzicht ‘Besluitvormingstraject tot en met mei 2016’ verwijzen 

echter alleen naar het audioverslag van de vergadering. Zie bijlage 3. 

De uitspraak van Peter Oolbekkink over ‘Minachting van de raad’ komt hiermee wel in mij op…. 

****** Graag jullie controle/jullie reactie en vervolgstap, met vriendelijke groeten, Nan Zevenhek  

http://waalre.notubiz.nl/vergadering/275548/Oordeelsvormende%20bijeenkomst%2012-05-2016


Bijlage 1. Gestelde vragen en verwijzing naar eventueel Q&A 

op www.waalre.nl 

Achtereenvolgens wordt voor de fracties NEW, ZW14, AWB en GL een samenvatting gegeven van de 

gestelde vragen op 12 mei 2016. Afgeleid van de geluidsband: 

http://waalre.notubiz.nl/vergadering/275548/Oordeelsvormende%20bijeenkomst%2012-05-2016 

In vet is het nummer van de Q&A op www.waalre.nl toegevoegd. 

De in Italic geschreven vragen zijn door schrijver dezes niet terug te vinden bij de Q&A op de website 

van de gemeente. Er is niet gecontroleerd of deze vragen daadwerkelijk beantwoord zijn tijdens de 

vergadering van 12 mei 2016. 

Vragen NEW Joke Beuger / Q&A op www.waalre.nl 

1. Heeft het College er alles aan gedaan om de mogelijkheid voor Statushouders te onderzoeken? 

30 

2. Wat gebeurt er met de plannen rondom de Pracht al hier een AZC komt? 40 

3. Heeft de gemeente recht op extra politieuren bij de vestiging van een AZC? 49 

4. Wat betekent de vestiging van een AZC voor het plaatselijk onderwijs? Ongeveer 47 

5. Worden er claims verwacht uit de buurt voor eventuele planschade? 28 

6. Wordt er rekening gehouden met het dorpse karakter en het plaatsen van gezinnen versus 

alleenstaanden? Ongeveer 6 

7. Met hoeveel eigenaren is gesproken over het eventueel beschikbaar stellen van panden en dat 

hoeven geen namen te zijn ivm de privacy ?  

8. Hoeveel huur gaat de gemeente beuren voor de grond en staat daar nog een verplichting 

tegenover? Ongeveer 27 

9. Van de 9 vragen staat er 1 niet in Q&A 

Vragen ZW14 Gerard Lammers ZW14 / Q&A op www.waalre.nl 

1. Dank voor de uitgebreide toelichting over de onderbouwing van het voorstel, maar kunt u 

aangeven waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de Leegstandswet? 

41 

2. Heeft het College kennis genomen van de kritiek van de Rijksbouwmeester op de wijze waarop 

statushouders en vluchtelingen gehuisvest worden en als u daarvan kennis heeft genomen wat 

betekent dat voor uw voornemen? Niet 

3. Eerder hebben wij -samen met de PvdA- aangegeven om de problematiek niet te bekijken vanuit 

huisvesting maar vanuit de integratie? In hoeverre heeft dat meegespeeld bij uw voorgenomen 

besluit? Ongeveer 35 

4. In het voorstel wordt rekening gehouden met de voorkeur van de COA. In hoeverre kan de 

gemeente daarvan afwijken. In casu dat er rekening gehouden wordt met toekomstige plannen 

voor bebouwing? Niet 

5. Heeft het College inzicht wat de oorzaak is van het grote  verschil in perceptie mbt de 

communicatie over dit onderwerp tussen de bewoners van de Heistraat en de gemeente? 

Ongeveer 26 

6. Kan de gemeente invloed uitoefenen op de samenstelling van de groep vluchtelingen? 6 

7. Is het College ervan op de hoogte dat bij spreiding van het aantal leerlingen er gevaar bestaat dat 

de ondergrens van de participatie niet wordt gehaald. Alleen boven die grens krijgen scholen 

ondersteuning van de regering. Niet 

http://www.waalre.nl/
http://waalre.notubiz.nl/vergadering/275548/Oordeelsvormende%20bijeenkomst%2012-05-2016
http://www.waalre.nl/


8. Heeft het College kennis genomen van het model Utrecht, waarbij mensen uit een AZC in Utrecht, 

ook gehuisvest worden in de regio als ze statushouder worden. Zodat optimale integratie 

mogelijk is. Niet 

9. Van de 8 vragen staan er 4 niet in Q&A 

 

Vragen AWB Peter Oolbekkink / Q&A op www.waalre.nl 

1. Waarom is er door het College vanaf het begin niet naar breed draagvlak gezocht, bij de raad, 

maar ook bij de inwoners? Niet 

2. Denkt u dat er als u hier iets aan doet, dat er dan nog voldoende bereidheid bestaat bij onze 

inwoners? 26 

3. Een veelgehoorde klacht is slechte communicatie: wat gaat u hieraan doen? Ongeveer 26 

4. Waarom alleen naar een AZC gekeken en nauwelijks naar de opvang statushouders? 30 

5. Hoelang is tijdelijke opvang? 15 

6. Hoe valt de zienswijze van het College in de nieuwjaarstoespraak -namelijk geen AZC in Waalre- 

te rijmen met het huidige standpunt? Ook toen bestonden die locaties al. Niet 

7. Er is ook voor statushouders ook opvang in bestaand (leegstaand) vastgoed mogelijk. Is dit 

onderzocht en dan buiten de grote vastgoedbeheerders? Ongeveer 30 

8. Welke garantie heeft u van de regio dat Waalre voldoende sociale huurwoningen voor de eigen 

inwoners heeft? Worden er, en zo ja, hoeveel wordt er gebouwd voor de eigen inwoners? Niet of 

ongeveer 38 

9. Vindt u ook niet dat de opvang van statushouders een betere bijdrage aan de bestaande 

problematiek is? Niet 

10. Vindt u ook niet dat de permanente integratie een verrijking is van de Waalrese samenleving? 

Niet 

11. Is er een financiële onderbouwing beschikbaar? De inkomsten en uitgaven en wat het allemaal 

gaat kosten? Ongeveer 27 

12. Heeft u een plan B? Niet 

13. Van de 12 vragen staan er 4 niet in Q&A 

Vragen GL Rene Pare / Q&A op www.waalre.nl 

1. Is de kwaliteit van de tijdige voorziening zodanig dat er goede leefomgeving is voor de bewoners, 

die onnodige spanningen kan voorkomen? Niet 

2. Is de behoefte aan kinderopvang, binnen en buiten het AZC al in te schatten? Niet 

3. Zijn er ook oudere asielzoekers en families te verwachten? 5 

4. Zijn tolken ook buiten het AZC inzetbaar in het dorp? Niet 

5. Van de 4 vragen staan er 3 niet in Q&A 

 

 

  



 

Bijlage 2: Genummerde Q&A over vluchtelingenopvang op de 

website www.waalre.nl d.d. 25 juni 2016 

 

 

  

http://www.waalre.nl/


QA 1 2 3 Welke vormen van opvang zijn er voor 

vluchtelingen? 

• 1.Reguliere opvang: reguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-

1500+ personen en worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 
2 jaar. Soms worden ook recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare 
accommodaties benut. Kleinere zelfstandige vestigingen met een minimale capaciteit 

van 200 personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere vestiging. 
Asielzoekerscentra (AZC’s) behoren tot de reguliere opvang. Hier heeft de bewoner 
onderdak en toegang tot basisvoorzieningen als kook- en wasruimten en computers. 
Ook krijgt hij wekelijks leefgeld en sluit het COA een ziektekostenverzekering voor hem 

af. 
• 2.Noodopvang: met deze tijdelijke locaties biedt het COA een soberder, maar adequate 

opvang aan. Het gaat om hallen en aangepaste kantoren die voor de duur van 6 tot 12 
maanden opvang kunnen bieden aan +/- 300+ asielzoekers. Bewoners hebben hier 

doorgaans minder privacy dan op een reguliere opvanglocatie; ze hebben er ook geen 
gelegenheid om zelf te koken. Ze hebben wel dezelfde toegang tot gezondheidszorg. 

• 3.Crisisnoodopvang: vindt plaats in accommodaties, zoals sporthallen, die ook worden 

gebruikt voor de opvang van burgers bij incidenten, rampen of crises. De coördinatie 
van deze opvang ligt primair bij de veiligheidsregio of bij een provincie of grote stad. 
Crisisnoodopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna asielzoekers kunnen 
doorstromen naar een andere vorm van opvang. Gemeenten kunnen aanbieden om 

een crisisnoodopvang langer open te houden. 

QA 4 Waar komen de bewoners in het algemeen 

vandaan? 
De samenstelling is afhankelijk van de situatie in de wereld. De belangrijkste herkomstlanden 

in 2015 waren Syrië (47%) en Eritrea (14%), naast Irak (6%) en Afghanistan (5%). 

QA 5 Hoe is de samenstelling van de bewoners in het 

algemeen? 
Ongeveer 10% tot 15% van de bewoners zijn leerplichtige kinderen. Gemiddeld zijn er 40% 

gezinnen en 60% alleen reizende vluchtelingen. 

QA6 Hebben gemeenten invloed op de samenstelling van 

een AZC-populatie? 
Nee, daar hebben gemeenten op geen enkele wijze invloed op. Het COA is afhankelijk van de 
instroom van asielzoekers. Wel gaat de regio proberen om hier vluchtelingen te huisvesten die 

qua integratie (werk, opleiding) aansluiten bij het profiel van de regio. 

QA7 Wat doet het COA? 



Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van 

asielzoekers en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten. Zie verder 

www.coa.nl. 

QA8 Levert een AZC extra werkgelegenheid op voor 

mensen uit Waalre? 
Het zal zeker werkgelegenheid opleveren. Mensen uit Waalre hebben de voorkeur, mits zij 

geschikt en beschikbaar zijn. De komst van een AZC levert ook indirect werkgelegenheid op 
door de aanwezigheid van 300 nieuwe bewoners, die ook boodschappen in Waalre zullen 

doen. 

  

http://www.coa.nl/


Vragen en antwoorden- Asielprocedure 

QA 9 Hoe lang verblijft een asielzoeker gemiddeld in de 

opvang van het COA? 
Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Een asielzoeker krijgt na zijn asielaanvraag in 
principe binnen zes maanden van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te horen of hij in 

Nederland mag blijven. Hebben mensen een positief besluit van de IND ontvangen, dan start 
voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een locatie tot er geschikte woonruimte in een 
gemeente in Nederland wordt aangeboden. Wanneer een asielzoeker van de IND een 

negatieve beslissing ontvangt op zijn asielverzoek, kan hij in beroep gaan bij de rechter. 

Vervolgens is hoger beroep mogelijk. 

QA 10 Wanneer moet een asielzoeker terug naar het land 

van herkomst? 
Wanneer de hele asielprocedure is doorlopen en er geen beroep meer mogelijk is, heeft de 

asielzoeker vanaf het moment van de uitspraak 28 dagen de tijd om de COA-opvang te 

verlaten en vertrek uit Nederland of terugkeer naar het land van herkomst te regelen. 

QA 11 Wat gebeurt er met asielzoekers die de opvang 

moeten verlaten? 
Vanaf het moment dat een asielzoeker een eerste negatieve beschikking van de IND krijgt, 

informeert het COA de asielzoeker over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer. Asielzoekers 
die zijn uitgeprocedeerd, ontvangen na 28 dagen geen geld en onderdak meer van het COA en 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun vertrek uit Nederland en het regelen van de daarvoor 
benodigde documenten. Zij kunnen daarbij hulp vragen aan de Internationale Organisatie 

voor Migratie. 

QA 12 Worden deze mensen eerst gescreend voordat ze 

in een opvang gaan wonen? 
Een asielzoeker die Nederland binnenkomt, moet zich melden bij de Vreemdelingenpolitie 
(AVIM). Die registreert zijn persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit. 

In het aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Met de IND volgt een 
gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Ook wordt gekeken naar 

gezondheid. 

QA 13 Wat is het verschil tussen vergunninghouder, 

statushouder, asielzoeker en vluchteling? 
De woorden vergunninghouder en statushouder worden door elkaar gebruikt voor 
vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben. Dit wordt ook wel verblijfsvergunning 
genoemd. Statushouders hebben recht op een woning. Asielzoekers zijn vluchtelingen die 



asiel aangevraagd hebben. Zodra asiel is aangevraagd, start het onderzoek (asielprocedure) 

om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. 

  



Vragen en antwoorden- Besluitvorming 

QA 14 Is er al besloten dat er in Waalre een opvang voor 

vluchtelingen komt? 
Op 10 mei 2016 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over de mogelijkheid om 
een AZC op het voormalige honkbalveld in Waalre aan te bieden aan de regio. Op 12 mei heeft 

de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven 
aan het college. De gemeenteraad is overwegend positief over het voorgenomen besluit. Het 

college heeft op basis hiervan besloten om dit om te zetten in een definitief besluit. 

De komende tijd moet blijken of een AZC in Waalre een noodzakelijk onderdeel is van het 
gezamenlijke plan van de regio Brainport (Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, 
Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre). In dit plan moet staan welke gemeente welk aandeel kan 
leveren, in welke vorm, om aan de opdracht van de Commissaris van de Koning te voldoen: 

met spoed huisvesting voor 1.060 extra vluchtelingen en 974 statushouders realiseren. Het 
plan is op 13 mei ingediend bij de Provincie. Vanaf 21 juni 2016 worden de regionale plannen 
besproken in het Platform Opvang Vluchtelingen (POV) en is er overleg met de gemeenten om 
te komen tot realisering van noodopvanglocaties of AZC’s én huisvesting van statushouders. 

We hopen eind juni duidelijk te hebben of er in Waalre een AZC gevestigd wordt. 

QA 15 Hoe verloopt de besluitvorming? 
Op 10 mei 2016 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over de mogelijkheid om 
een AZC op het voormalige honkbalveld in Waalre aan te bieden aan de regio. Op 12 mei heeft 

de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven 
aan het college. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit om 

te zetten in een definitief besluit. 

Of er een AZC in Waalre komt, is een besluit van het college. Dit is afhankelijk van twee 

belangrijke factoren. Allereerst of het COA de vestiging van een AZC (financieel) haalbaar acht. 
Dit is het geval. De tweede vraag is of de inzet van Waalre een noodzakelijk onderdeel is van 
het gezamenlijke plan van de zeven gemeenten in de regio Brainport. In dat plan staat welke 
gemeente welk aandeel levert in welke vorm om aan de opdracht van de Commissaris van de 

Koning voor de regio Brainport te voldoen: met spoed 1060 extra opvangplaatsen voor 
asielzoekers te realiseren. Dit plan is op 13 mei 2016 naar de Provincie gestuurd. De 
verwachting is dat er eind juni 2016 meer duidelijkheid is over de vraag of er in Waalre een AZC 

komt. 

Als de komst van een AZC in Waalre een onderdeel van het regionale plan van aanpak wordt, 
doet het COA vervolgens formeel een verzoek aan de gemeente Waalre om de betreffende 
locatie te mogen huren om er een AZC op te vestigen. Als het college hier positief op reageert, 

wordt er een huurcontract met het COA afgesloten en zal het COA de benodigde vergunningen 
aanvragen. Omdat er sprake is van een periode van vijf (en mogelijk tien) jaar, zal de gemeente 
een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan verlenen. Tegen de verlening van de 

vergunningen staan de gebruikelijke bezwaar- en beroepsmogelijkheden open. 



QA 16 Kunt u garanderen dat de gemeente Waalre zich 

aan alle wettelijke regels en procedures houdt die 

betrekking hebben op de opvang van vluchtelingen en 

statushouders? 
In het gehele besluitvormingstraject worden uiteraard alle wettelijke termijnen en procedures 

gevolgd. 

QA 17 Wat gebeurt er na 2016? 
Op dit moment is de extra opgave voor de opvang asielzoekers voor 2016 bekend. Dat is 7.200 

voor de gehele provincie Noord-Brabant en 1.060 voor de regio Brainport. Waalre heeft 
daarnaast als opgave voor 2016 het huisvesten van 44 statushouders. Voor 2017 zijn nog geen 
cijfers bekend. Wij hopen zo spoedig mogelijk een inschatting te krijgen voor de komende 

jaren, zodat wij weten wat er de komende tijd nodig is. 

QA 19 Waarom is er gekozen voor de locatie 

honkbalveld? 
De locatie honkbalveld (sportpark Waalre) heeft de voorkeur van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA). Het college kan zich hierin kan vinden. Hiermee vallen de twee 
alternatieven in uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat) af. Aan de 

hand van criteria van het COA is een objectieve afweging gemaakt en zijn er twee belangrijke 
argumenten die leiden tot de voorkeurslocatie honkbalveld, aldus het COA. Het belangrijkste 
argument is de bestaande infrastructuur op/bij het honkbalveld, zoals de aanwezigheid van 

wegen, verlichting, kabels en leidingen. Daardoor is een AZC op dit terrein aanzienlijk sneller, 
eenvoudiger en daarmee ook goedkoper te realiseren dan op de andere locaties. Bovendien 
ligt de locatie honkbalveld dichter bij voorzieningen als winkels, basisschool en openbaar 
vervoer, wat ten goede komt aan de integratie van de bewoners van het AZC. 

Op de overige argumenten scoren de drie locaties ongeveer gelijk. Daarbij gaat het om 
voldoende ruimte, huurkosten, mogelijke geluidsoverlast door bedrijven in de buurt, 

verkeerssituatie, gemeentelijk eigendom en beschikbaarheidsduur. 

QA 20 Hoe ziet het regionale plan eruit? 
Op vrijdag 13 mei 2016 is het plan van aanpak van de regio Brainport naar de Provincie 
gestuurd. Dit plan is vertrouwelijk omdat er meerdere locaties in meerdere gemeenten 
genoemd worden. De zeven gemeente uit de regio communiceren zelf over hun eventuele 
plannen, daarom wordt het regionale plan niet breed verspreid. Inmiddels is wel (op 15 juni) 

bekend geworden dat ook het terrein Gulbergen in Nuenen in beeld is als mogelijke 
opvanglocatie voor asielzoekers. 
In de periode vanaf 21 juni worden de regionale plannen besproken in het Platform Opvang 
Vluchtelingen (POV) en is er overleg met de gemeenten om te komen tot realisering van 

noodopvanglocaties of AZC’s én huisvesting van statushouders. We hopen eind juni meer 

duidelijkheid te kunnen geven. 



QA 21 Hoe lang blijft het AZC staan? 
Als het AZC er komt, is dat voor een periode van vijf jaar, met een eventuele verlenging van vijf 

jaar als de noodzaak er tegen die tijd nog is.  



Vragen en antwoorden- Communicatie 

QA 22 Hoe worden inwoners geïnformeerd? 
Actuele informatie en een lijst met vragen en antwoorden over vluchtelingenopvang in Waalre 
vindt u op www.waalre/opvangvluchtelingen. U kunt zich via deze website inschrijven voor de 

email-nieuwsbrief. Hiermee krijgt u nieuwsberichten direct in uw mailbox. Ook via huis-aan-
huis blad De Schakel en Twitter houden we u op de hoogte. Daarnaast wordt er bij belangrijke 
momenten in de besluitvorming een persbericht verstuurd. 
Als u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Waalre (040-2282500). 

U kunt uw vragen ook mailen naar opvangvluchtelingen@waalre.nl. 

QA 23 Op welke andere websites staat er (algemene) 

informatie over het onderwerp vluchtelingenopvang? 
Meer algemene informatie over dit onderwerp vindt u op: 

• www.coa.nl 

• www.vng.nl 

• www.rijksoverheid.nl 

QA 24 Op welke platforms gaat gemeente informatie 

over de opvang van vluchtelingen delen? 
De belangrijkste (schriftelijke) kanalen die we gebruiken, zijn de speciale website 

www.waalre.nl/opvangvluchtelingen en de gemeentepagina in De Schakel. 
Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden om digitaal op de hoogte te worden 
gehouden van actueel nieuws. Ook via Twitter verwijzen we naar belangrijke, nieuwe 

informatie. Zodra bekend is of en zo ja, waar er een AZC wordt gevestigd, worden er 
bijeenkomsten voor bewoners en andere belanghebbenden georganiseerd. De verwachting is 

dat er rond eind juni 2016 meer duidelijkheid is over de vraag of er in Waalre een AZC komt. 

QA 25 Vindt u ook dat de gemeente Waalre dezelfde 

communicatiefouten heeft gemaakt als veel andere 

Nederlandse gemeenten als het gaat om de 

berichtgeving over de opvang van vluchtelingen en 

statushouders? 
De gemeente Waalre communiceert permanent via De Schakel, social media, nieuwsbrieven 
en twee aparte websites, over de opvang van vluchtelingen in zijn algemeenheid 
(www.waalre.nl/opvangvluchtelingen) en specifiek over de Rooische Hoeve 

(www.waalre.nl/rooischehoeve).  

http://www.waalre/opvangvluchtelingen
mailto:opvangvluchtelingen@waalre.nl
http://www.coa.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.waalre.nl/opvangvluchtelingen
http://www.waalre.nl/opvangvluchtelingen
http://www.waalre.nl/rooischehoeve


Het besluitvormingstraject over de komst van een AZC verloopt zeer snel. De reden hiervan is 

dat er sprake is van een enorm maatschappelijk probleem voor alle gemeenten, dat op heel 
korte termijn om een oplossing vraagt. Gesprekken met inwoners over locatie, vorm en 
aantallen kosten veel tijd (die we niet hebben) met grote kans op een uitkomst zonder veel 
draagvlak, in ieder geval geen draagvlak bij de mensen die vlakbij de locatie wonen, waar die 

locatie ook is. Veel mensen zien het belang van een AZC binnen hun gemeente wel in, maar 
liever niet in hun directe omgeving. Het college begrijpt de zorgen die er zijn over de mogelijke 
komst van het AZC en neemt in zijn besluitvorming alle zorgvuldigheid en procedures in acht. 
Dit communicatieproces is in grote lijnen in overstemming met vergelijkbare situaties in het 

land. 

QA 26 Er is op de raadsbijeenkomst van 12 mei 2016 

kritiek geuit over de manier van communiceren en 

draagvlak creëren. Hoe gaat de gemeente dat in de 

toekomst aanpakken? 
Vanaf de laatste week in maart 2016 hebben we alle beschikbare online en reguliere 

communicatiemiddelen ingezet om inwoners te informeren over de opvang van vluchtelingen. 
Hier vindt u een overzicht  (PDF, 64.9 kB)van de manier waarop de afgelopen twee maanden, 
vanaf de start van het traject tot medio mei, is gecommuniceerd. 
Zodra duidelijk is dat het AZC er echt komt, zullen we inwoners en andere belanghebbenden 

nauw betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Ook een bezoek aan een AZC in de 
regio behoort daartoe. 

   

Vragen en antwoorden- Financiën  

QA 27 Hoe zit het met de financiën als er een AZC komt? 
Het COA huurt de terreinen van de eigenaar, mogelijk de gemeente, en betaalt hiervoor huur. 

Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding voor de voorbereidingskosten voor vestiging 
van een AZC. De gemeente ontvangt een vergoeding gerelateerd aan het aantal opgevangen 
asielzoekers, plus een vergoeding voor kosten van maatschappelijke begeleiding en eventueel 
onderwijs. In principe zijn de vergoedingen en kosten in evenwicht. De bouw en de exploitatie 

van het AZC gebeurt op kosten van het COA.  

QA 28 Kan ik bij de komst van het AZC een claim indienen 

voor planschade? 
Het staat een ieder vrij om een claim voor planschade in te dienen, indien men van mening is 
dat er sprake is van een waardevermindering van onroerend goed door wijziging van een 

bestemmingsplan. Een claim zal volgens de geldende wettelijke regels worden behandeld. Er 
is echter alleen sprake van planschade indien een onroerend goed aantoonbaar minder waard 
wordt doordat de bestemming is gewijzigd. Voor het oprichten van een tijdelijk AZC hoeft en 

zal het bestemmingsplan niet te worden aangepast. 

http://opvangvluchtelingen.waalre.nl/data/downloadables/4/2/6/overzicht-communicatie-over-opvang-van-vluchtelingen-17-05-2016.pdf


QA 29 Hoeveel huur gaat het COA betalen? Is dit 

marktconform? 
COA en gemeente sluiten een aparte huurovereenkomst. De hoogte van de huur is nog niet 

bekend; uitgangspunt is dat de komst van het AZC kostenneutraal verloopt. De gemeente zal 
de huuropbrengst benutten voor inpassing van het AZC in de openbare ruimte. Als er geld 

overblijft, wordt dit benut voor integratieactiviteiten. 

Vragen en antwoorden- Huisvesting 
QA 30 Heeft de gemeente Waalre een doortimmerd plan 

voor de huisvesting van vluchtelingen/statushouders op 

basis van gedegen onderzoek? 
De Commissaris van de Koning heeft alle gemeenten in Brabant gevraagd in regionaal verband 
vastgoed en locaties ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Het college 
van Waalre heeft als inzet hieraan mee te werken, omdat de nood hoog is en het niet wil en 
kan wegkijken. Om aan de vraag van de provincie te voldoen, is onderzocht hoe dit zou 

kunnen. Er is allereerst gekeken of extra opvang van statushouders (boven op onze reguliere 
taakstelling) een alternatief zou kunnen zijn voor de opvang van asielzoekers. Diverse opties 
zijn hierbij onderzocht, maar de conclusie was dat dit geen haalbaar alternatief is. Dat 
betekent dat de opvang van asielzoekers voor Waalre de enige manier is om aan de opgave te 

voldoen. Vervolgens is onderzocht of er op dit moment vastgoed in de gemeente Waalre is dat 
geschikt zou zijn voor de opvang van grotere aantallen asielzoekers. Dit blijkt niet het geval. 
Daarmee is de enige optie het aanbieden van een geschikt terrein aan het COA. De 

uiteindelijke huisvesting van de vluchtelingen is vervolgens de verantwoordelijkheid van het 
COA. Het COA heeft hiermee jarenlange ervaring (vanaf 1993). Het COA voert zijn taken uit in 
opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De veiligheid en leefbaarheid van 
alle betrokkenen staan daarbij steeds centraal. Mocht er een AZC in Waalre komen, dan zal de 

gemeente zo spoedig mogelijk met een plan komen (in samenspraak met het COA) hoe de 
integratie zo goed mogelijk vorm te geven. Waar mogelijk willen we hierbij de kennis, kunde en 

ervaringen van de Waalrese gemeenschap inzetten. 

QA 31 Wie neemt in de gemeente de initiatieven voor de 

huisvesting van vluchtelingen/statushouders? 

Marktpartijen of de gemeente? 
Tot op heden heeft de gemeente Waalre de initiatieven genomen, overigens in heel nauw 
contact met de woningbouwcorporaties. De gemeente heeft met marktpartijen gesproken, 
maar die zien tot op heden geen mogelijkheden om opvang voor vluchtelingen te realiseren in 

hun vastgoed of op hun terreinen. De gemeente staat open voor initiatieven van 

marktpartijen.  



QA 32 Wat doen de corporaties om statushouders te 

huisvesten? En wat kunnen zij doen om een AZC te 

realiseren? 
De woningcorporaties en de gemeente werken nauw samen om de statushouders te 
huisvesten. In 2015 is er vanwege de verhoogde taakstelling een bestuurlijke taskforce 
gevormd om alle mogelijkheden in beeld te krijgen en te beoordelen. Naast het inzetten van 
vrijkomende huurwoningen zijn en worden ook andere mogelijkheden onderzocht, zoals 

plaatsing van tijdelijke woonunits, aankoop en verbouw van gebouwen etc. De corporaties 

hebben geen rol in het realiseren van een AZC, dit is de taak van de COA. 

QA 33 Welke mogelijkheden heeft de gemeente om 

dwang uit te oefenen op 

particulieren/ondernemers/corporaties om een 

terrein/vastgoed beschikbaar te stellen voor een AZC of 

statushouders? 
De gemeente kan anderen niet dwingen om een terrein of vastgoed beschikbaar te stellen voor 

een AZC of huisvesting voor statushouders. 

QA 34 Kan vastgoed Den Hof of het te slopen deel van 't 

Hazzo gebruikt worden om een AZC in te vestigen? 
Op Den Hof is er weliswaar leegstand in enkele (winkel)panden, maar er is geen groter geheel 
waar eventueel een AZC in gehuisvest kan worden. Een deel van ’t Hazzo wordt gesloopt ná 
oplevering van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis. Dit is nu gepland in maart 2018 en 
tot die tijd zijn de zalen van ’t Hazzo normaal in gebruik bij de verenigingen. Een AZC zou op 

korte termijn gerealiseerd moeten worden en dus niet pas in het voorjaar van 2018. 

QA 35 Waarom zijn er maar drie van de oorspronkelijke 

tien terreinen overgebleven om nader te onderzoeken? 
De gemeente heeft voor een eerste inventarisatie een lijst van tien mogelijke terreinen 
opgesteld. Daarvan zijn er vijf afgevallen omdat ze niet voldoen aan de eis (van het COA) van 

minimaal 2 hectare. Een zesde terrein is afgevallen omdat het in bezit is van meerdere 
particuliere eigenaren. Een zevende terrein is afgevallen omdat het te ver van alle 
voorzieningen af ligt. Uiteindelijk bleven er drie terreinen over, die het COA nader heeft 
onderzocht op haalbaarheid. De locatie honkbalveld (sportpark Waalre) heeft de voorkeur van 

het COA, waar het college zich in kan vinden. Hiermee vallen de twee alternatieven in 
uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat) af. Aan de hand van criteria van 
het COA is een objectieve afweging gemaakt en zijn er twee belangrijke argumenten die leiden 

tot de voorkeurslocatie honkbalveld, aldus het COA. Het belangrijkste argument is de 
bestaande infrastructuur op/bij het honkbalveld, zoals de aanwezigheid van wegen, 
verlichting, kabels en leidingen. Daardoor is een AZC op dit terrein aanzienlijk sneller, 



eenvoudiger en daarmee ook goedkoper te realiseren dan op de andere locaties. Bovendien 

ligt de locatie honkbalveld dichter bij voorzieningen als winkels, basisschool en openbaar 
vervoer, wat ten goede komt aan de integratie van de bewoners van het AZC. 
Op de overige argumenten scoren de drie locaties ongeveer gelijk. Daarbij gaat het om 
voldoende ruimte, huurkosten, mogelijke geluidsoverlast door bedrijven in de buurt, 

verkeerssituatie, gemeentelijk eigendom en beschikbaarheidsduur. 

QA 36 Wat houdt het beleidsplan regio sociale 

woningbouw 800+ in en waar kunnen we dat 

terugvinden? 
Dit is een verwijzing naar het ‘Actieplan Statushouders 2016-2017’ waarin de gemeenten en 
woningcorporaties in het Stedelijk Gebied Eindhoven samen met het COA afspreken om 

gezamenlijk de verhoogde taakstelling tot het huisvesten van statushouders op te pakken. In 
het Actieplan is globaal berekend dat er elke jaar ongeveer 400 woningen extra nodig zijn om 
de taakstelling waar te maken. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door andere maatregelen 

zoals een andere benutting van de woningen (kamerverhuur). De woningcorporaties zullen 
inzichtelijk maken hoe, waar en onder welke voorwaarden deze toevoeging zou kunnen 
plaatsvinden. 
Het Actieplan is terug te vinden via http://www.waalre.nl/nieuws/2016/02/29/stedelijkgebied-

eindhoven-huisvest-samen-statushouders. 

QA 37 Bouwgrond Waalre-Noord, wanneer bouwen? 
De terreinen in Waalre-Noord, die in beeld zijn voor een AZC, worden niet op korte termijn 
ontwikkeld voor woningbouw. Deze weilanden staan niet op het woningbouwprogramma voor 

de komende vijf jaar. Gronden in de omgeving van deze terreinen zijn nu wel in ontwikkeling 

en zullen gewoon volgens planning worden gerealiseerd. 

QA 38 Wat zijn concrete plannen voor statushouders? 
De gemeente en woningcorporaties bekijken steeds gezamenlijk de mogelijkheden om 
huisvesting voor statushouders te realiseren. Allereerst wordt bij elke vrijkomende sociale 

huurwoning bekeken of deze geschikt is voor statushouders. Zo zijn er de afgelopen maanden 
ook statushouders gehuisvest. De corporaties zijn daarnaast in gesprek met enkele 
vastgoedeigenaren om in geschikte panden appartementen voor onder meer deze doelgroep 

te realiseren. De gemeente heeft het pand Raadhuisstraat 22 in Aalst beschikbaar gesteld voor 
huisvesting van vier alleenstaande statushouders. Dit pand wordt thans hiervoor geschikt 
gemaakt. Tenslotte heeft woningcorporaties ‘Thuis een verzoek ingediend om bij een 
boerderij Frederik Hendrikstraat 2 in Ekenrooi een tiental tijdelijke woonunits te plaatsen. 

Deze procedure loopt. 

QA 39 Waarom vraagt de gemeente Waalre aan de 

klankbordgroep om te komen met een professioneel en 

goed onderbouwd plan als alternatief voor het eerder 

http://www.waalre.nl/nieuws/2016/02/29/stedelijkgebied-eindhoven-huisvest-samen-statushouders
http://www.waalre.nl/nieuws/2016/02/29/stedelijkgebied-eindhoven-huisvest-samen-statushouders


genoemde experiment in de Rooische Hoeve? Is dat niet 

wat de gemeente zelf eerst moet doen? 
Om tot een goede belangenafweging te komen en om zorgen uit de buurt te horen - en waar 

mogelijk rekening mee te houden - is een klankbordgroep opgericht. De opdracht van de 
klankbordgroep is om te adviseren op welke manier en onder welke voorwaarden/ garanties 
vijf ex-gedetineerden in de boerderij en maximaal tien statushouders op het naastgelegen 

weiland opgevangen kunnen worden óf welk goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief de 
klankbordgroep adviseert. Daarbij is de huisvesting van maximaal vijftien urgent 
woningzoekenden en bijbehorende voorwaarden en garanties op de genoemde locatie 

leidend. 

QA 40 Komt bij de komst van een AZC in Waalre de 

huisvesting van statushouders in de Rooische Hoeve te 

vervallen? 
Dit is een afzonderlijk traject, waar het college van burgemeester en wethouders nog een 

besluit over neemt. 

QA 41 Waarom wordt er ten behoeve van de huisvesting 

van statushouders geen gebruik gemaakt van de 

Leegstandswet? 
In theorie biedt de Leegstandswet mogelijkheden aan de gemeente om bij langdurige en 
continue leegstand van een pand een gebruiker aan te dragen. Dit is echter een zeer moeizaam 

en langdurig traject, dat in dit verband, voor de nabije toekomst, geen oplossing biedt. 

QA 42 Is er al duidelijkheid over de bebouwing? 
De wijze waarop het AZC zal worden gebouwd is nog niet bekend. We vinden de kwaliteit en 

uitstraling belangrijk en zullen daar dus ook eisen aan stellen. 

QA 43 Komt er een hek om het AZC-terrein te staan? 
De inrichting van het AZC is nog niet bekend. De verwachting is wel dat er, zoals op ieder 

terrein, een erfafscheiding zal worden geplaatst. 

Vragen en antwoorden- Integratie  

QA 44 Wat is de rol van Vluchtelingenwerk Waalre? 
Vluchtelingenwerk heeft als hoofdtaak de begeleiding van statushouders bij vestiging in de 
gemeente Waalre. Hun expertise kan in overleg met hen en het COA ook worden ingezet bij de 

begeleiding en integratie van asielzoekers in een AZC. 



QA 45 Hoe wordt een zinvolle dagbesteding gerealiseerd 

voor vluchtelingen in een AZC en/of statushouders? 
In overleg met het COA wordt afgesproken hoe een zinvolle dagbesteding wordt gerealiseerd. 

Streven is om zoveel mogelijk een dagbesteding te realiseren die aansluit bij de individuele 
capaciteiten en mogelijkheden van de vluchtelingen. De inzet is om de integratie snel en zo 

succesvol mogelijk te laten verlopen. 

QA 46 Waar gaan de kinderen naar school? 
De leerplichtige kinderen (tussen 5-18 jaar) moeten naar school. Als het AZC er komt, dan 
zullen de kinderen naar basisschool De Wilderen gaan. De oudere kinderen gaan naar zgn. 

startersklassen op de middelbare school in Eindhoven. 

QA 47 Is basisschool De Wilderen uitgerust om kinderen 

van vluchtelingen les te gaan geven? 
Onderwijsstichting SKOzoK, waar ook De Wilderen deel van uitmaakt, heeft ervaring met 
onderwijs aan kinderen van vluchtelingen uit het AZC Budel. Er is dus kennis en ervaring 
aanwezig bij de stichting, waardoor basisschool De Wilderen goed in staat is om de kinderen 

op te vangen. De extra kosten die dit met zich meebrengt, worden door het COA beschikbaar 
gesteld. Het streven is om te starten met aparte schakelklassen en andere schooltijden, zodat 

de kinderen en hun ouders aan de nieuwe situatie en omgeving kunnen wennen. 

QA 48 Hoe gaan de kinderen uit het AZC naar school? 
De kinderen gaan zo snel mogelijk zelfstandig naar school: lopend naar de basisschool, 

fietsend of met het openbaar vervoer naar de middelbare school in Eindhoven. 

Vragen en antwoorden- Veiligheid 

QA 49 Heeft de gemeente recht op extra inzet van de 

politie? 
De komst van een AZC betekent niet automatisch dat een gemeente recht heeft op meer 
politie-uren. Samen met de veiligheidspartners (waaronder politie) en het COA wordt een 
veiligheidsplan voor het AZC opgesteld. Als blijkt dat meer inzet nodig is, dan kan de gemeente 

afspraken maken over structurele extra inzet van de politie. 

QA 50 Hoe zorgt de gemeente dat de veiligheidsbeleving 

bij omwonenden op orde blijft? 
Zodra een definitief besluit is genomen over de komst van het AZC in Waalre, maakt de 
gemeente samen met veiligheidspartners (o.a. politie en Veiligheidsregio) en COA een 

integraal veiligheidsplan. In dit plan worden de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van alle betrokken partijen vastgelegd. Naast het veiligheidsplan word 



structureel overleg gevoerd door gemeente en COA met omwonenden en andere partijen uit 

de buurt. In dit overleg komt ook de veiligheidsbeleving vanuit de buurt aan de orde. 

Inwoners kunnen bij overlast 24 uur per dag contact opnemen met het COA. 

QA 51 Is er een risicoanalyse gemaakt? 
Op dit moment is er nog geen risicoanalyse gemaakt. Zodra een definitief besluit is genomen 
over de opvanglocatie voor vluchtelingen in Waalre, maakt de politie een veiligheidsanalyse. 

Deze analyse is onderdeel van een integraal veiligheidsplan. In dit plan worden de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen vastgelegd.  

QA 52 Welke stijging over criminaliteit is er in gemeenten 

waar al een AZC is? Blijven de risico’s beperkt? 
De criminaliteitscijfers zijn niet bekend omdat de politie hierop niet registreert. Gemeenten die 

een groot asielzoekerscentrum op hun grondgebied hebben, geven aan dat er zich weinig tot 
geen incidenten hebben voorgedaan waarbij mensen van buiten het AZC gedupeerd werden. 
Volgens de gemeenten nam de criminaliteit niet toe, zo blijkt uit een onderzoek van de NOS in 

oktober 2015. De politie neemt de vraag over de risico’s mee in de nog uit te voeren 

veiligheidsanalyse. 

 

 

Vragen en antwoorden- Verplichting 

aantal vluchtelingen  
QA 53 Welke aantallen vluchtelingen zijn we verplicht op 

te nemen?  
Er zijn in Nederland in 2016 93.000 plaatsen nodig. Dit betekent voor Brabant 14.000 plaatsen. 
Dat zijn er 7.200 extra ten opzichte van de voorlaatste prognose. Voor de verdeling per regio 
betekent dit dat de regio Brainport waar Waalre toe behoort 1.060 extra plaatsen moet 
realiseren. Naar rato van het aantal inwoners zou dit 67 vluchtelingen voor Waalre betekenen. 

Nu kan het COA voor 67 asielzoekers geen huisvesting bouwen/inrichten en dus zal er met 
grotere eenheden gerekend moeten worden.  
Naast de asielzoekers hebben we als Waalre een quotum statushouders dat we moeten 

huisvesten. Dat is in 2016 een aantal van 44. De ene gemeente heeft geen mogelijkheden voor 
een AZC, de andere gemeente heeft geen mogelijkheden voor de huisvesting van extra 
statushouders. De mogelijkheid om niets te doen en te betalen is voor het college van Waalre 
geen optie. Dat zou een theoretische mogelijkheid zijn als het aanbod heel groot was. Er is een 

nijpend tekort. Iedereen moet doen wat mogelijk is. Om toch aan de gezamenlijke opgaven te 
kunnen voldoen, is uitruil tussen asielzoekers (AZC) en extra statushouders wel mogelijk. Deze 
afspraken zullen in de regio gemaakt worden. Uitgangspunt is dat iedere gemeente zijn 

aandeel levert. 



 

 

Vragen en antwoorden- Vrijwilligerswerk 

QA 54 Op welke wijze kunnen inwoners een bijdrage 

doen aan hulp voor vluchtelingen? Is vrijwilligerswerk 

mogelijk bij een AZC en voor langere tijd? 
Dit zal ongetwijfeld mogelijk zijn. Zodra meer bekend is over de mogelijke komst van een AZC 
is Waalre, wordt vrijwilligerswerk een van de onderwerpen waarover de gemeente met 

inwoners in gesprek gaat. 

QA 55 Zijn er genoeg vrijwilligers? 
Uit ervaringen elders in het land blijkt dat er over het algemeen voldoende vrijwilligers zijn die 

willen meehelpen aan de opvang van vluchtelingen.  

  



Bijlage 3: Wensen en bedenkingen 

 

Diverse keren wordt er op de website ALLEEN naar de geluidsopnamen verwezen. Er blijkt echter wel 

degelijk een woordelijk verslag te zijn gemaakt van de ‘wensen en bedenkingen’…. 
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<Detail uit overzicht Besluitvorming tot/met mei 2016> 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


