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Uitbreiding capaciteit de Hesselanden

Geachte leden van de raad,

Het COA heeft de gemeente Emmen een brief gestuurd waarin zij vragen om medewerking te verlenen aan het
ophogen van de capaciteit van het AZC de Hesselanden naar 600 bewoners. Dit betekent een uitbreiding met
85 plaatsen. De reden voor deze aanvraag is dat het COA heeft te maken met een onverwachte, plotselinge en
grote stijging van de bezetting op de opvanglocaties.
Er zijn verschillende redenen voor de stijging van de bezetting. Er is sprake van een verhoogde instroom,
onder andere uit Eritrea en Syrië. Daarnaast stromen gezinnen die in aanmerking komen voor het
Kinderpardon (Regeling langdurig verblijvende kinderen), minder snel uit dan verwacht. Ook zien we een
toename van het aantal vergunninghouders, die wachten op een woning binnen een Nederlandse gemeente.
Wij hebben ingestemd met deze uitbreiding. De termijn van de uitbreiding geldt voor de periode dat AZC
Hessenlanden gevestigd blijft op de huidige locatie. Het toevoegen van het aantal inwoners van azc de
Hessenlanden heeft voor de gemeente Emmen o.a. de volgende voordelen:
o
o
o

Er worden 85 inwoners ingeschreven in de GBA
Zowel voor het primair-, het voortgezet- als het middelbaar beroepsonderwijs zullen de huidige
voorzieningen in stand blijven,
Het levert werkgelegenheid op via het COA en voor toeleveringsbedrijven

Het is nog niet duidelijk wat de samenstelling is van de extra inwoners van het COA. De locatie geeft aan
zoveel mogelijk aan te willen sturen op gezinnen maar kan dit niet volledig sturen door de grote instroom.
Onze voorkeur is dat het een gezinslocatie blijft. Wij hebben het COA dringend verzocht de instroom te laten
bestaan uit gezinnen.
Het is dan ook nog niet duidelijk in hoeverre dit leidt tot extra leerlingen voor OBS de Hesselanden. Indien
extra ruimte nodig is kunnen er kinderen les krijgen op OBS de Brink. Voor de eventuele extra kosten van
huisvesting heeft het COA in een eerder stadium al een bedrag beschikbaar gesteld.
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De bestuursovereenkomst biedt middels de artikelen 12 l i d 2 de mogelijkheid om de capaciteit te wijzigen.
Hiervoor hoeft de overeenkomst niet aangepast te worden.
Wij vertrouwen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretans,
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