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Geacht college,

Het coronavisus heeft een veel grotere impact op onze maatschappij dan wij tot nu toe
hebben kunnen indenken. In een van onze gesprekken met de heer Van Zuylen van
Neijevt van Landgoed Duinrell zijn de gevolgen van deze crisis voor beide organisaties
besproken. Duidelijk is dat de vele annuleringen grote nadelige gevolgen hebben voor
Landgoed Duinrell. COA heeft n.a.v. dit gesprek onderzocht of wij op basis van onze
behoefte onze trouwe partner Duinrell in deze crisis terzijde kunnen staan. Op basis van
onze behoefte en de mogelijkheden die Duinrell kan bieden zien wij kansen onze
samenwerking te verlengen.
Verzoek aan het college van burgemeester en wethouders
COA verzoekt u medewerking te verlenen aan het langer in gebruik nemen van een
gedeelte van landgoed Duinrell als asielzoekerscentrum voor de onderstaande periode en
aantallen:
• maximaal 650 bewoners voor de periode van 1 juli 2020 tot 15 maart 2021;
• indien nodig ophoging tot 930 bewoners van 1 nov. 2020 tot 15 maart 2021.
Gedurende deze periode streeft COA zo min mogelijk verhuisbewegingen te laten
plaatsvinden, tenzij deze echt nodig zijn voor het te volgen IND (asiel) proces. In
verband met het corona-virus volgt het COA de richtlijnen van het RIVM, het COA
heeft hier ook contact over met de GGD in uw regio. Vanwege het corona virus worden
bewoners op het azc in Duinrell geplaatst wanneer deze minimaal 2 maanden in
Nederland verblijven. Het COA zorgt voor de begeleiding van de asielzoekers die reeds
een half jaar in Nederland verblijven en het recht hebben zich in te schrijven in het BRP.
In eerste instantie kunnen ze dit doen via het COA door gebruik te
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maken van de BRP-straat in Budel (of Ter Apel). De komende weken wordt gezamenlijk
gezocht naar een adequate oplossing waarbij het uitgangspunt is dat de afdeling
burgerzaken van de gemeente Wassenaar niet extra belast wordt.
COA besteedt veel aandacht aan de activering van haar bewoners. Los van onze eigen
activiteiten doen wij dit veelal ook in samenwerking met lokale vrijwilligers. Wij zijn
heel blij met het enthousiaste vrijwilligersaanbod in de gemeente Wassenaar. Zodra de
mogelijkheid zich weer aandient maakt COA daar weer dankbaar gebruik van.
Vanzelfsprekend blijven de afspraken zoals wij die in ons verzoek aan u hebben gedaan
in onze brief d.d. 18 maart 2020 gehandhaafd.
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,

Dr. M. Schoenmaker
Bestuursvoorzitter COA
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