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Formeel verzoek COA, 18 maart 2020
Toelichting acties gericht op coronabestrijding, afkomstig van
de locatiemanager van het COA op Duinrell.

Geachte Raad,
Het college van burgemeester en wethouders wil u met deze informatiebrief informeren dat er op
woensdag 18 maart 2020 een formeel verzoek is ontvangen van het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) over de verlenging van de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell voor
een periode van circa 3 maanden namelijk tot dinsdag 30 juni 2020. Dit verzoek is als bijlage
bijgevoegd.
Positieve en goede samenwerking COA, Duinrell en gemeente
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt van
een deel van landgoed Duinrell voor winteropvang van asielzoekers. De gemeente Wassenaar, het
COA en Duinrell kijken met elkaar terug op een goede en positieve samenwerking.
Acuut probleem door landelijke coronamaatregelen
Er doet zich echter een acuut probleem voor. Zoals u weet wordt Europa momenteel hard getroffen
door het coronavirus. Het Kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om verdere besmetting
te beperken. Op dit moment verblijven 366 asielzoekers op Duinrell. De doorstroom wordt
bemoeilijkt door het landelijk grote tekort aan reguliere opvangplekken en doordat de geplande
opvang in twee evenementenhallen, in de gemeenten Goes en Leeuwarden, niet door kan gaan. Dit
omdat groepen groter dan 100 mensen niet bij elkaar mogen komen in verband met
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besmettingsgevaar voor het coronavirus. Op landgoed Duinrell slapen de bewoners in kleine
eenheden. Hier kan het wel.
Formeel verzoek tot verlening 30 juni a.s.
COA heeft daarom het formele verzoek gedaan om de opvang met circa 3 maanden te verlengen
namelijk: tot en met dinsdag 30 juni 2020. Wat betekent dat tot 18 mei a.s. er maximaal 930
bewoners verblijven op Duinrell. Vanaf 18 mei zijn er maximaal 650 personen tot en met 30 juni
2020. Dan eindigt alsnog de opvang.
Afwegingen college B en W Wassenaar
Hoewel het college van B en W hierin formeel geen rol heeft, omdat het een privaatrechtelijke
overeenkomst betreft tussen het COA en Duinrell, vinden zowel het COA als het college van B en W
het van belang dat dit formele verzoek in goed overleg en samenspraak plaatsvindt. En uiteraard
vindt het college van B en W van belang om u als raad aan de voorkant te informeren en mee te
nemen in alle afwegingen.
Sinds 2009 asielzoekersopvang in Wassenaar
Al vanaf 2009 vangt de gemeente Wassenaar asielzoekers binnen haar gemeentegrenzen op. Tot
nu toe is de opvang op landgoed Duinrell in de afgelopen winteropvang-periode goed verlopen,
hetgeen ons het vertrouwen geeft om mee te werken aan de verlenging van circa 3 maanden.
Wassenaar draagt bij aan een landelijke opgave
Wassenaar helpt collega-gemeenten en de Rijksoverheid in tijden van crisis
Op dit moment verblijven nog 366 asielzoekers op Duinrell. De doorstroom wordt bemoeilijkt door
het grote tekort aan reguliere opvangplekken en doordat de geplande opvang in twee
evenementenhallen in de gemeenten Goes en Leeuwarden niet door kan gaan. Dit is omdat er
groepen van meer dan 100 mensen niet bij elkaar kunnen komen. Op landgoed Duinrell is dit niet
van toepassing, omdat de bewoners in kleine units verblijven. Op deze wijze helpt de gemeente
Wassenaar collega-gemeenten en de Rijksoverheid in tijden van crisis.
Afspraken over toezicht en 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 juni 2020. De beveiliging wordt verzorgd door Duinrell.
Extra maatregelen tot 6 april a.s. in het kader van het bestrijden van het coronavirus
-

Het Kabinet heeft strenge maatregelen afgekondigd in het kader van de bestrijding van het
Coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april a.s. Dit heeft gevolgen voor de
opvang op landgoed Duinrell namelijk:
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-

Er worden door het COA alleen mensen geplaatst die langer dan 2 maanden aanwezig zijn
in Nederland.

-

Het COA draagt zorg voor een afgestemd dagbestedingsprogramma wat gericht is op
verblijf op het terrein van Duinrell zelf.

-

De bewoners mogen wel van het terrein af. Maar ook voor hen gelden op het terrein en
daarbuiten dezelfde maatregelen en de beperking van sociale contacten zoals alle andere
inwoners van Nederland: Het COA licht de bewoners hier helder en duidelijk over voor.

-

Voor asielzoekers is medische zorg geregeld via het ZGAsielzoekers

-

In verband met Social distance tot 6 april a.s. is er geen inzet van Wassenaarse
vrijwilligers en is bezoek aan het terrein niet toegestaan. Net als voorgaande jaren hebben
veel Wassenaarders zich vrijwillig ingezet voor deze groep door het organiseren van
Nederlandse les, kookactiviteiten, sportactiviteiten of muziek. Helaas worden door de
coronamaatregelen deze activiteiten opgeschort tot 6 april a.s. en draag het COA zorg voor
deze dagbestedingsactiviteiten.

-

Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen genomen op Duinrell om het coronavirus buiten
de deur te houden. Deze kunt u vinden in de tweede bijlage van de locatiemanager van het
COA op Duinrell.

Communicatie met de buurt
Om een goede omgang met de buurtbewoners rondom Duinrell te bevorderen, informeren de
gemeente en het COA hen wederom met een gezamenlijke bewonersbrief, waarin tevens
contactgegevens worden vermeld voor degene die aanvullende vragen hebben. Ook zal er een
persbericht worden verstuurd.
De gemeente heeft, zoals eerder, met het COA afgesproken dat zij zich blijven inspannen om de
verdere opvang goed en veilig te laten verlopen met extra zorg rondom de
coronabestrijdingsmaatregelen en aandacht voor het creëren van draagvlak en een goede
communicatie met de buurt en inwoners van Wassenaar.
Door landelijk en lokaal samen te werken helpen we elkaar deze crisis goed en gezond door te
komen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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