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Voorstel:
1. Als gemeente De Friese Meren positief meewerken aan het opvangen van asielzoekers.
2. Instemmen met de vestiging van een AZC van maximaal 500 opvangplaatsen voor minimaal 5 jaar bij
één van de grotere kernen Joure, Lemmer of Balk.
3. Er mee instemmen, dat als het COA toch voor de vestiging van een AZC in Rijs kiest, het college slechts
bereid is een bestuursovereenkomst te tekenen als daar maximaal 250 opvangplaatsen komen.

Inleiding
Begin december hebben wij telefonisch contact opgenomen met de directie van het COA. Wij hebben
gevraagd hoe ver het COA is met het beraad over de mogelijke vestiging van een AZC in Rijs. Daarnaast
hebben wij ons standpunt rond een AZC in Rijs nog eens herhaald. In algemene zin hebben wij benadrukt
onze verantwoordelijkheid voor het opvangen van asielzoekers te willen nemen.
Wij hebben aangegeven dat wij vinden dat de gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient. Wij
hebben vastgesteld dat de directie van het COA dat ook van mening is.

Beoogd resultaat
Wij willen met dit voorstel steun van de gemeenteraad verkrijgen voor het vervolgtraject rond het
opvangen van asielzoekers in onze gemeente.

Argumenten, risico’s en eventuele beheersmaatregelen
1. De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen bij de opvang van asielzoekers.
In een raadsbrede commissievergadering van 26 november 2014 hebben wij u uitgebreid over het proces
rond het eerste verzoek van het COA geïnformeerd. U heeft vele vragen aan ons en het COA gesteld
waarop antwoord is gegeven.
Wij zijn van mening dat wij mee moeten werken aan de opvang van asielzoekers in onze gemeente en wij
gaan er vanuit dat u die mening deelt. Dit omdat tijdens de genoemde commissievergadering bijna alle
fracties dit zo hebben uitgesproken.
2. Ons standpunt over de vestiging van een AZC in Rijs.
Het COA beraadt zich over het vervolg van de procedure rond de vestiging van een AZC in Rijs
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Wij blijven van mening dat deze locatie niet geschikt is voor de vestiging van een AZC met een omvang
zoals het COA dat wil. Wij constateren dat het COA voor de locatie Mooi-Gaasterland in Rijs heeft gekozen
omdat het bestemmingsplan de opvang van asielzoekers daar mogelijk maakt.
De bepalingen in een bestemmingsplan zouden in onze ogen hiervoor niet bepalend moeten zijn maar met
name de aard en schaal van de omgeving. In Rijs en omgeving past geen grootschalige opvang van
asielzoekers. Rijs is een klein dorp is en de opvang daar is ver van allerlei voorzieningen.
Dat hebben wij herhaaldelijk in de gesprekken met het COA aangegeven. In reactie op de door het COA
genoemde aantallen opvangplaatsen en met de aantekening de locatie ongeschikt te blijven vinden,
hebben wij uiteindelijk aangegeven een aantal van maximaal 250 opvangplaatsen bespreekbaar te vinden.
Hierbij realiseren wij ons dat een hoger aantal plaatsen bestemmingsplantechnisch mogelijk is. Als het COA
daarvoor kiest zullen wij geen bestuursovereenkomst met het COA sluiten.
3. Wij willen het COA een alternatief voor een AZC in Rijs bieden.
Vanaf de eerste gesprekken met het COA hebben wij aangegeven dat de opvang van asielzoekers beter bij
één van onze grotere kernen plaats zou kunnen vinden. Dit was bij het COA niet bespreekbaar omdat men
zich concentreerde op de sneller beschikbare locatie in Rijs.
Nu er een verschil van mening is over het aantal opvangplaatsen dat volgens het COA en ons mogelijk is in
Rijs willen wij het COA opnieuw een alternatief bieden.
Als het COA van de locatie Rijs afziet kan het er op rekenen dat wij de vestiging van een AZC van maximaal
500 opvangplaatsen voor een periode van minimaal 5 jaar bij één van onze drie grootste kernen (Joure,
Lemmer, Balk) planologisch mogelijk zullen maken. Op dit moment hebben wij nog geen locatie hiervoor op
het oog. Er dient in 2015 een locatieonderzoek plaats te vinden. Zo’n onderzoek kost tijd en de resultaten
zullen met u en het COA worden besproken.
4. Het COA laat ons uiterlijk 20 december haar standpunt over het vervolg van de procedure weten.
De directie van het COA heeft aangegeven ons uiterlijk 20 december haar standpunt over het vervolg van
de procedure te laten weten. Over ons standpunt hebben wij nog geen overeenstemming met het COA.
Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat zullen zowel de raad als onze inwoners, de inwoners van Rijs
voorop, hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
5. Vragen aan de gemeenteraad.
Het is van belang dat college en raad bij een belangrijk dossier als de opvang van asielzoekers het op de
hoofdlijnen eens zijn. Commitment van de gemeenteraad bij het vervolgproces achten wij gewenst en wij
hopen dat te bereiken door u een aantal concrete vragen voor te leggen.
1. Bent u met ons van mening dat deze gemeente positief moet meewerken aan de opvang van
asielzoekers?
2. Stemt u in met de vestiging van een AZC van maximaal 500 opvangplaatsen voor minimaal 5 jaar bij één
van de grotere kernen Joure, Lemmer of Balk?
3. Bent u het er mee eens dat als het COA toch voor de vestiging van een AZC in Rijs kiest, het college
slechts bereid is een bestuursovereenkomst te tekenen als daar maximaal 250 opvangplaatsen komen?

Beleid- en regelgeving
Gemeentewet, Wet Ruimtelijke Ordening

Financiën
nn

Communicatie
Afhankelijk van de keuze van het COA inzake de locatie Rijs wordt een communicatieadvies opgesteld en
communicatietraject gevolgd. Hetzelfde geldt rond de eventuele vestiging van een AZC bij één van de
grotere kernen.
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Vervolg en evaluatie
Vooralsnog wachten wij het standpunt van het COA af. Afhankelijk van dat standpunt zullen wij de
vervolgprocedure bepalen.
Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
nn

Burgemeester en wethouders van De Friese Meren,

de secretaris,
L. Maarleveld

de burgemeester,
A. Aalberts
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