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Handhaving en Toezicht

Geachte leden en duoburgerleden,
Afgelopen jaar heeft de gemeente op verzoek van het COA tweemaal een locatie beschikbaar gesteld voor de
crisisnoodopvang van vluchtelingen. In deze brief willen wij u kort informeren over de verleende crisisnoodopvang.
De crisisnoodopvang heeft in Bergen op Zoom plaatsgevonden in Sporthal De Boulevard. Deze locatie is aangewezen
als opvanglocatie in het kader van de crisisbeheersing. Op 26 oktober 2015 heeft hier ook de opvang plaatsgevonden
van de getroffenen bewoners van het appartementencomplex De Goudbaard. De eerste opvang van vluchtelingen heeft
tussen 3 en 7 oktober plaatsgevonden. De eerste opvang is georganiseerd op basis van de ervaringen elders in het land.
In eerste instantie is uitgegaan van de opvang van 200 personen. Uiteindelijk bleken er 249 personen opgevangen te
worden. Met enige improvisatie is dit goed gelukt.
Tijdens de tweede opvang, van 12 tot en met 15 december, bleek dat alle betrokken organisaties inmiddels al veel
ervaring hadden opgedaan met de opvang van de vluchtelingen. Er zijn bij de tweede keer 181 vluchtelingen
opgevangen. Gedurende de crisisnoodopvang hebben er zich geen incidenten voorgedaan.
Tijdens de opvang hebben zich spontaan diverse vrijwilligers aangemeld. Met name van de tolken is dankbaar gebruik
gemaakt. Ook is er veel kleding en speelgoed aangeboden door de bewoners van Bergen op Zoom.
Vanuit het COA heeft de gemeente een vergoeding ontvangen van C100,- per vluchteling per nacht. Uiteindelijk heeft de
gemeente i 154.300,- ontvangen. De gemaakte kosten van de gemeente bedroegen ê 148.000,-. De kosten bestonden
met name uit catering, ondersteuning Rode Kruis, schoonmaak en beveiliging. Dit betekent dat de gemeente binnen het
ontvangen budget van het COA is gebleven. De uren van de betrokken ambtenaren zijn niet in de kosten meegenomen,
deze worden gecommuniceerd met de VNG en de betrokken ministeries.

'ij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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