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Geachte Raad,
Het college van burgemeester en wethouders wil u met deze informatiebrief informeren dat er op
12 september 2019 een formeel verzoek is ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) over tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell gedurende de periode van
30 september 2019 t/m 30 maart 2020. Dit verzoek is als bijlage bijgevoegd. Hoewel het college
hierin formeel geen rol heeft, omdat het een privaatrechtelijke overeenkomst betreft tussen het
COA en Duinrell, vinden wij het van belang om u aan de voorkant te informeren en mee te nemen
in alle afwegingen.
Het college heeft het verzoek besproken en wil medewerking verlenen aan het verzoek van het
COA, dit is mede ingegeven door ervaringen uit het verleden. In eerdere jaren zijn elf keer eerder
asielzoekers in Duinrell opgevangen. Een en ander is vrijwel zonder uitzondering goed verlopen,
hetgeen ons het vertrouwen geeft de huidige overeenkomst te steunen.
Instroom bewoners
Vanaf 30 september worden de eerste bewoners ontvangen op de locatie. In de periode 30
september tot 3 november 2019 zal dit gaan om maximaal 220 bewoners en aansluitend voor de
periode 4 november 2019 t/m 30 maart 2020 kan dit aantal oplopen tot maximaal 930 bewoners.
Zij zullen geleidelijk in Duinrell gehuisvest worden. De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart
gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. Het COA verzorgt de opvang en
begeleiding van deze mensen. De beveiliging wordt verzorgd door Duinrell. Het handhaven van de

openbare orde en veiligheid gebeurt in onderlinge afstemming tussen de gemeente, politie en
Duinrell.
Samenstelling van de groep
Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de bewoners voor wat betreft
herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. De samenstelling is een afspiegeling van de instroom
van asielzoekers in Nederland.
Waarom is er behoefte aan tijdelijke extra opvangplekken?
Het COA heeft behoefte aan extra capaciteit om onderdak te bieden aan asielzoekers, omdat het
aantal asielzoekers de afgelopen maanden is toegenomen en door een toenemende druk op de
opvangcapaciteit. De druk op de opvangcapaciteit wordt veroorzaakt doordat de huisvesting van
statushouders achterblijft door krapte op de woningmarkt en de langere doorlooptijd van de
asielaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor blijven asielzoekers langer
in de opvang bij het COA.
Waarborgen van veiligheid
Het COA treft maatregelen om de veiligheid op de locatie te waarborgen en hier zijn met de
gemeente nadere afspraken over gemaakt. Zo is er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig en zijn
de medewerkers van het COA van 8.00 uur tot 22.00 uur op werkdagen en op zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur op de locatie Duinrell aan het werk. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van
deze mensen tot en met 30 maart 2020. De beveiliging wordt verzorgd door Duinrell.
Communicatie met de buurt
Om een goede omgang met de buurtbewoners rondom Duinrell te bevorderen, informeren de
gemeente en het COA hen met een gezamenlijke bewonersbrief en een lijst met veel gestelde
vragen en antwoorden, waarin tevens contactgegevens worden vermeld voor degene die
aanvullende vragen hebben. Ook zal er een persbericht worden verstuurd.
De gemeente heeft met het COA afgesproken dat zij zich zullen inspannen om wederom 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.
Het COA organiseert graag een rondleiding voor u op de opvanglocatie. Een uitnodiging hiervoor
ontvangt u van het COA. U krijgt tijdens deze rondleiding informatie over de dagelijkse gang van
zaken op de locatie en u kunt kennismaken met de locatiemanager.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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