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Beste dames/heren,
Met instemming van de raad zijn de gemeente en het centraal opvang asielzoekers (COA) op 8 februari
2018 een nieuwe Bestuursovereenkomst (BO) aangegaan voor een periode van 10 jaar met een mogelijke
5-jaarlijkse verlenging. In het kader van de BO is samen met het COA invulling gegeven aan
samenwerkingsovereenkomst (SOK), zie bijlage. In deze raadsinformatiebrief informeren wij uw raad over
de herontwikkeling op het terrein en de door het college vastgestelde SOK. Het doel van de SOK is om een
afsprakenkader vast te leggen voor de (voorbereiding van de) ontwikkeling en realisatie van het
Opvangcentrum.
De afspraken vanuit de BO blijven overeind staan. Belangrijke afspraken zijn:
•
De omvang blijft maximaal 1500 asielzoekers;
•
Termijn blijft 10 jaar met 5-jaarlijkse verlengingen onder voorwaarden;
•
Het COA bevordert, dat de diensten en producten die nodig zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden die onder haar zorg vallen, zoveel mogelijk vanuit de gemeente en de regio
worden ingekocht.
Omschrijving huidige situatie:
Op de voormalige Nassau Dietz Kazerne (NDK) in Budel is sinds 2014 de opvanglocatie voor asielzoekers
in Budel-Cranendonck gevestigd. De gehele omvang van het terrein is circa 90 hectare. Het COA gebruikt
voornamelijk het bebouwde deel wat ongeveer 30 hectare groot is.
Herontwikkeling COA:
Om zich langjarig en permanent te vestigen is het COA voornemens de locatie duurzaam te herontwikkelen. De
herontwikkeling van het COA geeft zowel incidenteel als structureel een boost aan de Cranendonckse
economie. Dit is een gevolg van de forse investeringen en de werkgelegenheid die het de gemeente
Cranendonck biedt.
De herontwikkeling geeft een kwaliteitsimpuls en draagt bij aan de veiligheid op het terrein. Door de
forse investering van het COA wordt zowel het terrein als de gebouwen naar een hoger niveau getild.
De gemeente heeft voorwaarden uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst om in het verdere proces
van herontwikkeling tot goede samenwerking te komen.

Hoofdthema's samenwerkingsovereenkomst:
Het COA en de gemeente gaan als twee overheidspartijen een duurzame samenwerking aan, die gericht is
op de herontwikkeling en realisatie van het Opvangcentrum. De SOK is in de volgende drie hoofdthema's
opgedeeld: duurzaamheid, openbare orde en veiligheid en maatschappelijk integratie.
Het COA en de gemeente streven naar een zo duurzaam mogelijke herontwikkeling en
realisatie van het Opvangcentrum, inclusief een flinke sanering van de slechte
infrastructuur (zowel ondergronds als bovengronds);
Het COA en de gemeente beogen de voortzetting van het Opvangcentrum dat veilig is
voor omwonenden, personeel en bewoners en blijven daartoe constructief samenwerken
en zoeken naar verbeteringen;
Het COA en de gemeente beogen een goede maatschappelijke inbedding van het
Opvangcentrum in de omgeving en blijven daartoe constructief samenwerken en zoeken
naar verbeteringen.
Op het terrein is de gehele migratie keten gevestigd (COA, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
Koninklijke Marechaussee (KMAR), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en Politie). De gemeente
Cranendonck vindt het belangrijk dat de hele aanmeldstraat (gemeenschappelijke vreemdelingen locatie,
CVL) vertegenwoordigd is. Als aanvulling op het BO geldt dat het COA meer modaliteiten op het
opvangcentrum kan opvangen, namelijk "Plekken voor Vrijheid Beperkende Locatie (VBL)"1. Uit ervaring
blijkt dat bij een Vrijheidsbeperkende Locatie, zoals in Ter Apel, de overlast van VBL-bewoners niet afwijkt
van bewoners in de reguliere opvang en bewoners waarvan het onderdak is beëindigd, die niet in de
gemeente blijven. De modaliteit extra begeleiding en toezichtlocatie voor overlast gevende asielzoekers
EBTL blijft uitgesloten. De omvang blijft maximaal 1.500 asielzoekers en conform bestuursovereenkomst
maximaal 300 statushouders.
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