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Geacht college,
Het COA heeft de komende tijd extra capaciteit nodig om onderdak te bieden aan
asielzoekers. Het aantal asielzoekers is de afgelopen maanden toegenomen en we
zien een toegenomen druk op de opvangcapaciteit.
De druk op de opvangcapaciteit wordt mede veroorzaakt doordat de huisvesting
van statushouders achterblijft bij de doelstellingen door krapte op de
woningmarkt. Op dit moment zitten 6.500 statushouders in de opvang. Daarnaast
duurt de doorlooptijd van asielaanvraag langer dan gewenst, omdat het aantal
asielaanvragen sinds de zomer is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) trekt extra personeel aan om de wachttijden te verkorten.
Vorig jaar is afgesproken dat het COA per direct haar reservecapaciteit binnen de
asielzoekerscentra inzet die vallen binnen bestaande bestuursovereenkomsten
met gemeenten. Het is echter nog steeds nodig om extra reservecapaciteit in te
zetten. Daarvoor zijn we in gesprek met verschillende gemeenten. Om deze
capaciteit te kunnen inzetten zijn veelal technische aanpassingen aan locaties
noodzakelijk. Deze aanpassingen kosten tijd in voorbereiding en realisering.
Om deze periode te overbruggen wil het COA graag gebruik maken van
landgoed Duinreil als tijdelijk asielzoekerscentrum. Landgoed Duinreil is elf keer
eerder ingezet voor de opvang van vluchtelingen. De laatste keer was in de
periode november 2018 t/m april 2019. We kijken daarbij ook terug op een goede
samenwerking met de gemeente en Duinreli.
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Aeneas vluchtte samen met zijn oude vader en kind uit het brandende Troje. Na vele omzwervingen en het trotseren van allerlei gevaren belandt hij tenslotte in ltali en
sticht daar de stad Latium. .4eneas staat bekend als een held uit de Griekse oudheid. Het beeldmerk van het COA op het verhaal van Aeneas gebaseerd.

!

-

—‘-4
COA

)

Centraal Orgaan opuang asielzoekers
Om bovenstaande redenen verzoeken we u om medewerking te verlenen aan het
in gebruik nemen van een gedeelte van landgoed Duinreil als
asielzoekerscentrum. Voor de periode van 30 september tot 3 november 2019
voor maximaal 220 bewoners en aansluitend voor de periode van 4 november
2019 t/m 30 maart 2020 voor totaal maximaal 930 bewoners.
De receptie en beveiliging wordt vanaf 30 september uitgevoerd door Duinreli,
zoals dat ook in voorgaande seizoenen het geval was. In afwijking tot de situatie
van vorig jaar zal gedurende de periode van 30 september tot 3 november het
personeel werkzaam zijn in een aantal bungalows. Vanaf 4 november zullen de
kantoren en diensten gesitueerd zijn in units op het parkeerterrein, op dezelfde
wijze als vorig jaar.
Het COA streeft naar een evenwichtige samenstelling van de bewoners voor wat
betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. De instroom van
asielzoekers in Nederland, is daarbij bepalend. Kinderen zullen nog niet
leerplichtig zijn, omdat er voor deze periode geen basisschoolvoorzieningen zijn.
Het COA zal zich inspannen om de opvang goed en veilig te laten verlopen met
zorg en aandacht voor het creëren van draagvlak en een goede communicatie met
de buurt en inwoners van Wassenaar.
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard bereid dit verzoek
nader toe te lichten.
Mochten wij u van verdere informatie kunnen voorzien, dan vernemen we dit graag.
Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

R. Nieuwlaat
Unitmanager Huisvesting
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