
okt 2015 - De gemeente Culemborg heeft zich bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 

gemeld voor de opvang van vluchtelingen in de brede zin van het woord. 

Dat bleek tijdens de gemeenteraads-vergadering op 1 oktober 2015, waarin wethouder Fouad 

Sidali namens het college van B&W verslag deed van zijn contacten met het COA. 

De gemeenteraad ondersteunt het college in het voornemen om, zodra het COA dit vraagt, 

ruimte beschikbaar te stellen voor noodopvang, voor tijdelijke en voor reguliere opvang. Ook 

de inzet van andere vormen van opvang is denkbaar. 

Het COA heeft bij wethouder Sidali aangegeven nu vooral behoefte te hebben aan 

noodopvang, tijdelijke opvang en reguliere opvang van vluchtelingen. Bij noodopvang gaat 

het om opvang van zes tot acht maanden van 300 tot 600 personen, bijvoorbeeld in een hal. 

Bij tijdelijke opvang gaat het om opvang van een tot twee jaar van minimaal 300 tot 800 

personen, bijvoorbeeld op een recreatiepark. Aan deze door het COA geformuleerde harde 

eisen kan de gemeente Culemborg niet voldoen. De gemeente is er overigens nogal verbaasd 

over dat kleinere aantallen op andere plaatsen in Nederland, zoals in Winterswijk en 

Zaltbommel, voor het COA wél aanvaardbaar zijn. 

Bij reguliere opvang gaat het concreet om een asielzoekerscentrum (AZC). Culemborg heeft 

eerder een AZC gehad en heeft zich in de richting van het COA bereid verklaard dit, mede 

gelet op de goede ervaringen in het verleden, opnieuw te overwegen. Het COA heeft hierop 

geantwoord dat hieraan op dit moment niet de behoefte bestaat. 

Wat Culemborg wel kan doen – en dit heeft wethouder Sidali ook in de raadsvergadering zo 

verwoord – is een bijdrage leveren om bestaande opvanglocaties elders in Nederland te 

ontlasten door het versneld en in extra aantallen opnemen van personen die al een 

verblijfsstatus hebben. Om te voorkomen dat ongewenste verdringingseffecten ontstaan voor 

inwoners van Culemborg die al langer op een wachtlijst voor een woning staan, wil het 

college in samenspraak met andere partijen een situatie bewerkstelligen waardoor naast 

ruimte voor extra statushouders ook in reguliere huisvesting voor andere groepen 

woningzoekenden kan worden voorzien. 

Daarnaast blijft Culemborg attent op nieuwe oplossingen die worden geboden om binnen haar 

mogelijkheden bij te dragen aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, waarvoor de 

gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Ook zal worden bekeken welke 

mogelijkheden er zijn om in regionaal verband iets te ondernemen, waarbij Culemborg er in 

ieder geval van uit gaat dat elke gemeente in onze regio tijdig aan de van rijkswege opgelegde 

taakstelling zal voldoen. Verder doet Culemborg een appèl op de provincie om ook hierin een 

zelfstandige inhoudelijke rol te spelen. 

Wethouder Sidali: “Als het COA ons om hulp vraagt, zullen wij alles wat in onze macht ligt 

doen om daaraan te kunnen voldoen”. 

De gemeente Culemborg heeft het COA op 8 oktober een brief over vluchtelingenopvang 

gestuurd. 

 

https://www.culemborg.nl/DownloadFile.aspx?fileId=a3ce8358-91f1-478b-a00b-a4bb689dda8b&fileType=Content

