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Met deze informatienotitie verstrekken wij u informatie over voortgang en vervolg op het raadsbesluit 
van 30 juni 2016 over o.a. draagvlak voor een AZC. 
 
Tijdens de vakantieperiode zijn er berichten in de pers en elders verschenen, als zou de COA op dit 
moment geen behoefte meer hebben aan nieuwe AZC’s,  dit vanwege de overeenkomst tussen EU en 
Turkije, onder invloed waarvan er een sterke terugloop van het aantal vluchtelingen dat zich in 
Nederland meldt als asielzoeker tot stand is gekomen. Ook bestaande opvang zou kunnen worden 
gesloten. 
 
Via ambtelijk contact met het COA hebben wij een poging ondernomen om dit geverifieerd te krijgen. 
Het resultaat van dat contact is als volgt: 
We hebben de concrete vraag gesteld wat de huidige situatie is bij het COA rondom het realiseren van 
nieuwe AZC’s. Bevestigd is dat de stroom vluchtelingen aan het opdrogen is en dat daarom de druk 
van de ketel is.  
Het Rijk en het COA gebruiken deze periode om zich te herbezinnen op de situatie. Samen met de 
veiligheidsregio’s gaan ze aan de slag met het formuleren van kwaliteitseisen, vermoedelijk heeft dit 
te maken met zowel de fysieke als sociale aspecten rondom een AZC. Dit betekent, aldus het COA, dat 
er vooralsnog geen beroep gedaan zal worden op Culemborg om actief een AZC te realiseren.  
Het COA heeft wel aangeven dat er een kans is dat er een concrete vraag gaat komen over een paar 
maanden, maar dit is momenteel nog niet duidelijk en zal ook moeten blijken uit de gesprekken met 
het Rijk en de veiligheidsregio’s.  
Het COA kijkt ook naar (een betere) spreiding en verdeling over het land van de diverse AZC’s. 
Tot zover de reactie van het COA. 
 
Overigens merken wij op dat er voor 19 september 2016 een nader gesprek over dit onderwerp staat 
gepland aan de zgn. Regietafel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
 
Ook wordt er ambtelijk een gesprek gepland met de huisvestingsmanager van het COA zodat we in 
ieder geval weten wat de huidige eisen zijn qua grootte, ontsluiting, omgeving etc.  
 
In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan het potentieel gevaar dat het verdrag tussen EU 
en Turkije over inperking van de vluchtelingenstroom wordt opgezegd, waarmee de stroom 
vluchtelingen weer enorm kan gaan toenemen.  
 
Verder heeft ook staatssecretaris Dijkhoff afgelopen vrijdag in een interview met het radioprogramma 
‘Met het oog op morgen’ zijn kijk gegeven op de jongste ontwikkelingen rond de afname van de 
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stroom asielzoekers., waarbij hij ook zijn voornemens om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, 
heeft toegelicht. Kort gezegd komt dat hierop neer: 
Ook de staatssecretaris voorspelt een forse afname van de asielinstroom. Op 8 september 2016 voert 
hij overleg met gemeenten en provincies over de gevolgen daarvan. Een eenduidig en voor alle 
gemeenten/provincies gelijk antwoord op de vraag welke consequenties dit heeft voor de realisering 
van AZC’s kan hij niet geven. Hij wil gaan praten, desnoods op het niveau van de individuele 
gemeente, over een andere invulling van de asielopgave en die t.a.v. de huisvesting van 
statushouders. Hij wil maatwerk voorop stellen. Hij kan nu niet zeggen dat AZC’s niet meer hoeven, 
maar anderzijds is bouwen voor leegstand ook niet aan de orde. Wel moeten we bedacht zijn op 
mogelijke nieuwe instroom en piekmomenten, zodat het goed is om capaciteit achter de hand te 
hebben, mocht die situatie zich gaan voordoen. Dus zouden de daarvoor benodigde trajecten nu goed 
moeten worden voorbereid om snel te kunnen opschalen. 
 
De COA-informatie, de mededelingen van de staatssecretaris en de berichten in de media roepen ook 
de bestuurlijke en politieke vraag op, of we voortgaan met de uitvoering van de raadsopdracht om na 
te gaan, of er in Culemborg voldoende draagvlak bestaat voor een AZC, dan wel dat we het dossier nu 
sluiten wegens gebrek aan opportuniteit. 
Onze opvatting is dat de afgesproken draagvlakgesprekken in september over een AZC conform de 
eerdere opdracht van de raad gewoon kunnen doorgaan. 
Juist als het vestigen van een AZC in Culemborg vooralsnog niet actueel is, dan is dat hét uitgelezen 
moment om – zonder de hectiek van een concreet COA-verzoek – het draagvlak onder de 
Culemborgers te peilen. 
Bovendien past dit ook goed binnen de door de staatssecretaris gekozen toekomstgerichte benadering 
ten aanzien van het achter de hand hebben van reservecapaciteit. 
Ook daarom gaan wij voort met de uitvoering van de raadsopdracht.  
 
Wat de planning van de gesprekken met de Culemborgse samenleving betreft richten wij ons op de 
maand september, maar realiseren ons ook dat deze nog resterende tijd tot 1 oktober onvoldoende is 
om dit vóór de genoemde datum af te ronden. 
Gelet op de huidige status van dit vraagstuk (afnemende urgentie) lijkt dat niet onoverkomelijk, ook  
in relatie tot het eerdergenoemde gesprek op 19 september a.s. aan de Regietafel van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
 
Laatste informatie 6 september 2016: 
Op 6 september 2016 is er bestuurlijk contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Daarbij vernomen dat de route aldus is, dat staatssecretaris Dijkhoff n.a.v. de ministerraad van vrijdag 
jl. zoals gezegd eerst op korte termijn met gemeenten (via landelijke regietafel) in gesprek gaat om de 
wenselijkheid van bijstelling van de taakstelling rond de instroom van vluchtelingen en AZC te 
verkennen ( met mogelijk aanpassing van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten). Ook heeft 
hij volgende week een gesprek met de commissarissen van de Koning. Pas daarna, dus niet eerder dan 
eind volgende week zal de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer sturen over een nieuwe 
oriëntatie van het rijksbeleid. 
Het COA is hierop volgend en zal pas daarna met gemeenten communiceren. 
 
 
 
 
 


