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Versie 2 31-10-2022 

 
 

Concept Omgevingsanalyse 
 

***Concept 11/10 - informatie uit overleggen 12/10 en 13/10 nog niet verwerkt*** Veel 
tekst is geknipt en geplakt vanuit de basis informatie en visie van het COA en niet 
toegespitst op de locatie Panovenweg. Van een analyse is nu (nog) geen sprake. 

In het Document aangeven welke tekstblokken uit de COA komt: bron: COA. 
 

Mogelijke AMV opvang in het pand aan de 
Panovenweg 14 in Rekken 
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1. Inleiding 
 
 

Het COA heeft op 14 april 2022 een formeel verzoek gedaan aan het College van 
B&W van de gemeente Berkelland. Dit om een Proces Opvang Locatie (POL) te 
openen voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) aan de Panovenweg 
14 in Rekken.  
 
Het COA krijgt momenteel gemiddeld 150 extra AMV per week binnen in Ter Apel. 
Voor deze jongeren zijn er veel te weinig plekken. Hierdoor kunnen ze niet de 
kwalitatieve opvang en begeleiding bieden die deze jongeren hard nodig hebben. Er 
is hoge nood aan geschikte plekken voor deze groep kinderen. Het COA is daarom 
onverminderd naarstig op zoek naar locaties waar opvang kan worden georganiseerd 
voor deze jonge bewoners.  
 
Er zijn momenteel geen andere leegstaande locaties in Berkelland. De leegstaande 
locaties die er waren zijn momenteel in gebruik voor de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Op het moment dat de locatie Leo Stichting te Borculo weer vrij is kan 
deze worden aangeboden aan het COA als alternatief voor de Panovenweg 14. In 
2014 zijn bij de Leo Stichting 130 jonge Eritreeërs voor 2 jaar opgevangen. 
 
Het pand aan de Panovenweg 14 in Rekken (https://www.elvestia.nl/stad/rekkenbos/) 
was vorig jaar ook al in beeld bij het COA. Destijds was het niet het juist moment.  
[1] Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘niet het juiste moment’? 
Het pand met 44 kamers met deels eigen sanitair is door het COA geschouwd en 
geschikt bevonden voor de opvang van 50 jongeren, mogelijk uit te breiden tot 80. 
Vanwege de nodige investeringen in de installaties in het pand gaat COA uit van een 
exploitatie over een periode van maximaal 10 jaar. 
Het pand wordt gepresenteerd als een gebouw met alle nodige voorzieningen en 
infrastructuur van hoge kwaliteit, aangesloten en functionerend. 

 
Vanuit het college is de burgemeester portefeuillehouder voor de huisvesting van 
vluchtelingen. De burgemeester ziet de noodzaak en het belang in van het opvangen 
van vluchtelingen op een plek waar de jongeren zich veilig en op hun gemak voelen. 
Voordat het college een besluit kan nemen of het al of niet sluiten van een 
bestuursovereenkomst met het COA is het voor de gemeente belangrijk om eerst een 
omgevingsanalyse te maken en een zorgvuldig proces met de gemeenschap te 
doorlopen. De gemeente Berkelland neemt de Rekkense bevolking al jarenlang mee 
als gesprekspartner in besluitvorming over aangelegenheden waarbij de belangen 
van het dorp Rekken zijn betrokken. In de eerste bijeenkomst zijn de bewoners van 
de gemeente Haaksbergen op 650 meter afstand van de Panovenweg 14 niet 
uitgenodigd. 
 
De omgevingsanalyse en het advies vanuit de gemeenschap zijn verwerkt in dit 
document. De analyse bevat aspecten die een rol spelen bij draagvlak van en in 
Rekken. Draagvlak is op verzoek van de burgemeester alleen gemeten in de directe 
omgeving van de Panovenweg. Hier is Haaksbergen niet in opgenomen. 

  

https://www.elvestia.nl/stad/rekkenbos/
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2. Aanpak van de verkenning 
 

Om te komen tot een omgevingsanalyse is een zorgvuldig proces met de 

gemeenschap gestart.  Stappen nog verder toelichten.  

 

Mei – juni 2022 

 

1. Voorgesprek DCR 
De gemeente heeft eerst de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) benaderd en met 
hen een rondleiding door het gebouw gekregen van de makelaar. De gemeente 
heeft de DCR nadrukkelijk niet gevraagd om instemming met het plan. De DCR 
heeft enkel een positief advies gegeven om draagvlak verder te verkennen.  

 
2. Voorgesprekken Tactus en Trajectum  

De burgemeester heeft voorgesprekken gevoerd met Tactus en Trajectum als 
zorginstellingen in de buurt van het pand. Zowel Tactus als Trajectum gaven aan 
een positieve grondhouding te hebben om het plan verder te verkennen en 
wilden graag betrokken blijven en meedenken.  
 

3. Informatiebijeenkomst direct omwonenden 20 juni 
Deze eerste bijeenkomst was enkel voor direct omwonenden en niet voor de hele 
Rekkense gemeenschap. Dit om echt het gesprek aan te kunnen gaan samen en 
iedereen de kans te geven zijn vragen en zorgen te delen. In eerste instantie 
waren omwonenden binnen een straal van 500 meter uitgenodigd. Op verzoek 
van de buurt zijn vervolgens extra uitnodigingen verstuurd naar alle inwoners in 
de buurt De Kolonie. Bij de bijeenkomst zijn de plannen toegelicht door het COA 
en de burgemeester en was er ruimte voor het delen van vragen en zorgen.  

 
4. Openbaar verslag en oproep brede werkgroep (opnemen als bijlage) 

Van de bijeenkomst is een openbaar verslag gemaakt. In dit verslag ook een 
toelichting van de vervolgstappen en een oproep voor een brede werkgroep, 
gefaciliteerd door de DCR.  

 
Juli – augustus 2022 
 
5. Enquête en rapport werkgroep de Kolonie (opnemen als bijlage) 

Op eigen initiatief hebben direct omwonenden zich georganiseerd in werkgroep 
De Kolonie. In de zomerperiode hebben zij een enquête afgenomen in de buurt 
en de resultaten opgenomen in een rapport. Dit rapport is besproken met de DCR 
en ook in een overleg tussen de werkgroep en de burgemeester. De werkgroep 
de Kolonie is vertegenwoordigd in de brede werkgroep.  
 
Toevoegen: 3 augustus 1e gesprek Belangengemeenschap Langelo Honesch 
Informatiebijeenkomst toegezegd en aanleveren informatiebrief door de 
gemeente Berkelland voor de bewoners ter verspreiding → (zie 7). 
 

6. Contact met omliggende buurtschappen en gemeenten (doorlopend) 
Er zijn goede contacten geweest met de gemeente Haaksbergen, zowel op 
ambtelijk als op bestuurlijk niveau tussen de burgemeesters. Er zijn een aantal 
[aantal contactmomenten benoemen] overlegmomenten geweest om te 
informeren en om te horen welke vragen en zorgen zij hebben opgevangen. 
Stichting Belangengemeenschap Langelo-Honesch heeft bij de gemeente 
Berkelland aan de bel getrokken waarna ze zijn betrokken in de brede 
werkgroep. Naast Haaksbergen heeft er ook overleg plaatsgevonden met de 
gemeente Vreden. [aantal contactmomenten benoemen. Vraag: Of is er alleen 
een melding uitgegaan?] 
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7. Informatiebrief Rekken breed en tweede oproep brede werkgroep (opnemen als 

bijlage) 
Half augustus is er vanuit de gemeente een informatiebrief verstuurd naar ca. 
537 adressen in Rekken. Daarnaast is de informatiebrief digitaal verstuurd naar 
enkele instellingen in de omgeving. Ook stichting belangengemeenschap 
Langelo-Honesch heeft 500 brieven ontvangen om te verspreiden. In deze 
informatiebrief meer informatie over het verzoek van het COA, een stand van 
zaken en een planning van de vervolgstappen.  

 
September – oktober 2022 

 
8. Concept omgevingsanalyse (doorlopend) 

 
9. Start proces brede werkgroep (doorlopend) 

 
10. Rondleiding brede werkgroep in pand  

 
11. Excursie? 

 
12. Enquête Rekken en Haaksbergen breed? 
 
November 2022 

 
13. Informatiebijeenkomst Rekken, Langelo Honesch en Vreden breed 

 
14. Advies brede werkgroep 

 
15. Finaliseren omgevingsanalyse 

 
 
(Binnengekomen vragen die zijn verwerkt in de omgevingsanalyse. Kunnen evt. ook nog 
apart in een bijlage worden toegevoegd: 

- DCR – vragen van voor en na de rondleiding 16/05 – beantwoord in een 
document door het COA 

- Tactus – vragen van voor de informatiebijeenkomst 20/06 – gesteld via e-mail 
– deels beantwoord 

- Informatiebijeenkomst 20 juni – vraag en antwoord opgenomen in verslag  
- Lijst vragen brede werkgroep – ontvangen 29/9 na overleg met werkgroep – 

beantwoord op 11/10.  
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3. Hoofdthema’s 
 

1. Doelgroep en type opvang 

Het verzoek van het COA is om Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen 
(AMV) jongeren tussen de 15-18 jaar op te vangen in het beoogde pand aan de 
Panovenweg 14 in Rekken. Dit als Proces Opvang Locatie (POL).  →POA? 
 
AMV  
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) zijn jongeren in de leeftijd van 
13 tot 18 jaar. AMV komen zonder ouders of begeleiders naar Nederland. Ze 
komen alleen of samen met andere kinderen of volwassenen naar Nederland en 
vragen hier asiel aan.  
 
Asielprocedure AMV 
Jongeren melden zich in het Asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel, daar gaan 
ze door een identificatieproces. Vervolgens krijgen ze een plek op een Proces 
Opvang Locatie (POL) verspreid door het land. Een POL ligt altijd in de buurt van 
een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat de IND de 
asielprocedure uitvoert. Op een POL zitten altijd jongeren tussen de 15-18 jaar, 
zowel jongens als meisjes. Jongeren onder de 15 jaar komen meestal terecht in 
opvanggezinnen. Op de POL doorlopen ze de asielprocedure. Normaal duurt dit 
7-10 weken maar gezien de achterstand bij het IND duurt de procedure 
momenteel 6 maanden tot een jaar. Vanuit de asielprocedure krijgen de jongeren 
een positieve beschikking (wel een verblijfsvergunning) of negatieve beschikking 
(geen verblijfsvergunning). Jongeren met een positieve beschikking gaan na de 
asielprocedure naar een kleinschalige woonvoorziening van het Nidos (voogdij 
instantie). Jongeren met een negatieve beschikking gaan tot hun 18e jaar naar 
een kleinschalige opvang van het COA. Voor de beoogde opvang in Rekken 
geldt dus dat jongeren er alleen zitten gedurende hun asielprocedure. Ook als er 
sprake is van een verlengde asielprocedure [Vraag: wat is een verlengde 
asielprocedure?] verhuizen de jongeren naar een kleinschalige opvang van het 
COA en verblijven ze dus niet in Rekken.   

 
 Landen van herkomst 

Er is geen invloed uit te oefenen op de landen van herkomst van AMV jongeren 
die zich aanmelden in Ter Apel. AMV jongeren die zich aanmelden worden in 
volgorde van aanmelding uitgeplaatst naar een POL. Momenteel komen de 
jongeren vooral uit Eritrea, Syrië, Somalië, Jemen en Afghanistan. Het zijn zowel 
jongens als meisjes, al is het overgrote deel jongens. 
 
Zie bijlage 1 voor wat meer achtergrondinformatie over deze jongeren.  

 
Vergelijking AMV en andere vormen van opvang 
Een AMV opvang is een andere opvang dan de reguliere opvang in een AZC. In 
een AMV-opvang is meer begeleiding en meer geregelde dagbesteding (o.a. 
onderwijs i.v.m. leerplicht en activiteiten).  [Vraag: wat zijn de schooltijden? 
Vraag: wat zijn de dagbestedingen en zijn deze verplicht?] 

 
Als het doorgaat dan wordt de locatie in Rekken een stand-alone locatie, niet 
gelinkt aan een reguliere AZC in de regio. Op andere locaties in het land zijn alle 
POL locaties op een AZC gevestigd. 
Waar een AMV wel op dezelfde locatie zit als een AZC wordt het ook gezien als 
een aparte locatie met een aparte manager, apart personeel etc. Er is wel contact 
en samenwerking tussen de opvanglocaties.  
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Voor een overzicht van de verschillende types opvang die het COA heeft, zie 
bijlage 2. Voor meer informatie over grootschalige en kleinschalige 
woonvoorziening voor AMV, zie kopje 2 ?--> 6 en 10? Nummeren kopjes en 
verwijzen naar nummers.  
 
Toetsingskader AMV opvang 
Het toetsingskader [Vraag: wat is hiervan de inhoud?] geeft aan hoe een AMV 
opvang er uit moet zien. Dit geldt dus ook voor Rekken. In het begin [Vraag: ‘het 
begin’ om welk tijdsbestek gaat het hier? Eens per 2 jaar?] is er sprake van een 
opbouwfase waarin er op een aantal punten nog kan worden toegewerkt naar het 
toetsingskader. [Eis van de brede werkgroep is dat er vanaf begin kwaliteit wordt 
geleverd. Er wordt hier geschreven dat er in 10 jaar tijd 4 keer een ‘getoetst 
wordt] .Eens per 2 jaar wordt elke locatie getoetst. In een plan van aanpak 
worden dan acties afgesproken om zaken die nog niet in orde zijn aan te pakken. 
De monitoring hiervan wordt gedaan door de regiomanager bijzondere opvang. 
[Vraag: Dit is een interne keuring. Waar gaan deze afgenomen toetsen en 
verbeterpunten naar toe? Gemeente en DCR?] 

 
 Overige vragen omwonenden Rekken:  

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Vraag: Panovenweg 14 is 1 locatie 1 gebouw bestaande uit 4 compartimenten, worden 
deze compartimenten als zelfstandige KWV gezien? 
 

Antwoord: Nee, het COA wil er een Proces Opvang Locatie (POL) van maken. Geen 
Kleinschalige Woonvoorziening (KWV).  

 
 
Vraag: Komen alle jongeren tegelijk binnen op de locatie? 

 

Antwoord: Nee, als het doorgaat dan stromen de jongeren gefaseerd in over een X 

aantal weken. Dit zodat er voldoende aandacht is elke dag voor de nieuwe jongeren om 

zich te settelen. 

 

 

Kunnen we kennismaken 

met de jongeren voordat 

ze hier komen te wonen? 

Het COA kan niet zeggen welke jongeren er komen. Dit 

hangt af van de aanmeldingen in Ter Apel. 

Welke 

geloofsovertuigingen 

hebben de jongeren? 

 

Dit verschilt. Er zijn islamitische jongeren maar ook 

orthodox katholieken en christenen.  

Hoe kijken jongeren aan 

tegen LHBTI personen 

(lesbiennes, 

homoseksuelen, 

biseksuelen, trans- en 

intersekse personen)? 

Jongeren hebben verschillende geloofsovertuigingen. Er 

is aandacht voor vanuit het COA, zij gaan gesprekken aan 

met jongeren over de normen en waarden die we in 

Nederland hebben. Mocht dit toch tot problemen leiden 

dan kunnen omwonenden dit direct melden bij het COA.  

Gaat dat goed als jongens 

en meisjes samen op 1 

locatie zitten? 

In de ervaring van het COA gaat dit meestal goed. Er is 

hier ook veel aandacht voor vanuit de begeleiding. 
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Hoe is de doorgaans 
getalsmatige verhouding 
tussen kansarme AMV-
ers afkomstig uit veilige 
landen ten opzichte van 
AMV-ers die wel onder 
het asielrecht vallen. 
Toelichting hierop: het 
gemeenteraadslid Marco 
Visscher 
(Gemeentebelangen) in Ter 
Apel is van mening dat 
kansarme asielzoekers niet 
vrij zouden mogen zijn om 
zich buiten het 
opvangcentrum te begeven. 
We hebben leergeld 
betaald. Van hen wordt de 
meeste overlast ervaren. 

Het COA geeft dat op dit moment 85-90 procent van de 
AMV die in Nederland komen kansrijk zijn. Ook is het 
mogelijk, aangezien er nu meerdere AMV locaties zijn, 
om jongeren uit kansarme landen meer te spreiden. Dit 
zorgt voor minder peer pressure onder deze groep 
jongeren. Het COA ziet in de praktijk dat evt. 
grensoverschrijdend gedrag hierdoor daalt. Daarnaast is 
hierin ook samenwerking belangrijk tussen de gemeente, 
COA, politie en de buurt. Als signalen direct worden 
doorgegeven dan kan er tijdig worden ingegrepen. Tot 
slot zet het COA ook extra in op overlastgevend gedrag. 
Meer informatie staat onder kopje 12 - veiligheid.  
 

2. Aantallen  

Het verzoek van het COA is om 50-80 AMV jongeren op te vangen in het 
beoogde pand aan de Panovenweg 14 in Rekken.  
 
Het COA heeft het pand aan de Panovenweg geschouwd. Het pand heeft 
momenteel 44 slaapkamers. Na verbouwing kan het pand volgens het COA 
geschikt gemaakt worden voor 50 jongeren, met eventuele uitbreiding [Vraag: 
wordt met ‘uitbreiding’ bedoeld dat er bijgebouwd moet gaan worden?] naar 80 
jongeren. Het pand kan onderverdeeld worden in 4 compartimenten van ca. 15 
jongeren. Het pand is verdeeld in 4 compartimenten met 11 slaapkamers. Met in 
ieder compartiment een keuken en leefruimte.  
 
Het aantal van 50-80 is gebruikelijk voor een POL locatie. In heel Nederland zijn 
POL locaties altijd op een AZC gevestigd.  Nadat de jongeren de asielprocedure 
hebben doorlopen verhuizen ze naar een kleinschalige woonvoorziening van het 
NIDOS of een kleinschalige opvang van het COA.  

 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan voor deze locatie (Panovenweg 12-14) is 
‘maatschappelijke hulpverlening en dienstverlening, in open of gesloten 
behandeling’ in bijvoorbeeld een justitiële inrichting. Het bestemmingsplan is 
ruimte voor maximaal 128 plaatsen. Trajectum heeft 68 plaatsen waardoor er nog 
maximaal 60 plaatsen overblijven. Als er meer plaatsen nodig zijn dan is een 
herziening van het bestemmingsplan nodig. Het COA heeft ook de mogelijkheid 
om een tijdelijke vrijstelling aan te vragen, gezien de maatschappelijke urgentie 
van de opvang van AMV. [Vraag: Op basis van welke regelgeving wil het COA 
een tijdelijke vrijstelling voor de tijdsduur van 10 jaar aanvragen? Op basis 
waarvan kan de maatschappelijke urgentie 10 jaar worden onderbouwd?]  

 
  Grootschalige en kleinschalige woonvoorziening 

  In een evaluatie van ABDTOPConsult uit 2018 worden aanbevelingen gedaan 
rondom kleinere locaties (16-20 personen) voor de opvang van AMV. Dit roept bij 
de werkgroep vragen op over het aantal van 50-80 personen op een Proces 
Opvang Locatie.  
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De aangehaalde evaluatie gaat over de opvang van AMV na het doorlopen van 
de asielprocedure. Dan verhuizen jongeren naar een kleinschalige 
woonvoorziening. Op een POL locatie zitten altijd grotere aantallen. Het COA 
geeft aan dat de financiering die ze ontvangen vanuit het ministerie zo 
verantwoord mogelijk moet worden ingezet. Dit bepaalt ook de aantallen. De 
richtlijn voor een POL is 50-80 jongeren en dat deze dichtbij een IND locatie is 
gevestigd. De dichtst bij zijnde locatie is Zevenaar. 
 
Voor de werkgroep blijft dit een belangrijk bespreekpunt. Er lijkt meer draagvlak 
te zijn voor kleinschalige opvang in Rekken. Voor de werkgroep geeft dit meer 
vertrouwen dat het beter is voor jongeren en voor de buurt. De kleinschalige 
woonvoorzieningen voor jongeren met een verblijfsvergunning gaan via het 
Nidos, niet via het COA. Het COA is enkel op zoek naar locaties voor een POL, 
er zijn op dit moment nog zo’n 32 locaties nodig in Nederland.  
Er zijn meerdere tijdelijke-/noodvoorzieningen die een kleinere omvang hebben 
(extra bijlage). 
 
De burgemeester heeft aangegeven dat Nidos tijdens een gesprek in februari 
2022 heeft aangegeven geen interesse te hebben in grotere panden voor de 
kleinschalige woonvoorziening. Een aspect waar ook rekening mee moet worden 
gehouden bij een kleinschalige woonvoorziening is dat de gemeente verplicht is 
om deze jongeren als ze 18 jaar worden een woning aan te bieden in de 
gemeente.  
 
Er is ook nog kleinschalige opvang bij het COA. Dit is voor jongeren die geen 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij blijven in Nederland totdat ze 18 jaar 
worden en worden tot die tijd voorbereid op terugkeer naar hun land van 
herkomst. Deze kleinschalige opvang is niet aan de orde gekomen.   

 
Overige vragen omwonenden:  
Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

De buurt is te klein om 80 

jongeren op te vangen 

voor 10 jaar, naast de 2 

instellingen die er al 

zitten. Een kleiner aantal 

en voor een kortere 

termijn is beter te 

behappen voor de 

gemeenschap.    

De zorg nemen we mee. Een POL is echter altijd voor 50-

80 jongeren. Dat is in dit pand ook het meest gunstig. 

Minder is niet rendabel.  De opvang voor 10 jaar wordt 

gedaan op rendement i.p.v kwaliteit en veiligheid. 

Aanbevelingen uit een 

evaluatie van 2018 geven 

aan dat kleinere locaties 

(16-20 personen) beter zijn 

voor de opvang van AMV. 

Ook moet de doelgroep 

passen zijn bij elkaar. Het 

Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

adviseert om niet voor 

hogere aantallen te gaan. 

Het rapport dat wordt aangehaald (van ABDTOPConsult) 

gaat over de opvang van AMV na het doorlopen van de 

asielprocedure. Deze aanbevelingen zijn wel degelijk 

overgenomen aangezien AMV na het doorlopen van de 

asielprocedure verhuizen naar kleinschalige 

woonvoorzieningen van het Nidos of naar een 

kleinschalige opvang van het COA. Op een POL zitten 

altijd meer jongeren, tussen de 50-80 en dat deze dichtbij 

een IND locatie is gevestigd. De dichtst bij zijnde locatie is 

Zevenaar. 
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Waarom doen we dit dan 

nu wel?   

De gemeente Amstelveen 
gaat een kleinschalige 
opvang realiseren voor 5 
AMV-ers. Men spreekt 
daar van een later te 
realiseren “grootschalige 
opvang” van 30 AMV-ers. 
Waarom zou er in Rekken 
beslist een twee maal zo 
grote “grootschalige 
opvang” gerealiseerd 
moeten worden? 

 

Hoe verhoudt het zich tot 

de andere jongeren die er 

zijn? Deze doelgroepen 

gaan elkaar tegenkomen, 

hoe gaat dat contact 

onderling?  

De ervaring van het COA is dat het belangrijk is om in te 

steken op verbinding en de jongeren elkaar 

georganiseerd te laten ontmoeten. Ze hebben op andere 

plekken ook te maken met meerdere instellingen. Dat 

loopt goed.   

Bij trajectum in Rekken worden cliënten behandeld met 

gedragsproblemen. De meeste van deze cliënten zijn 

strafrechtelijk veroordeeld en krijgen hiervoor een 

behandeling.  Veiligheid! 

 

3. Termijn  

Het verzoek van het COA is om een opvang te realiseren voor een periode van 
maximaal 10 jaar. Voor de termijn van 10 jaar is geen draagvlak. 
 
Het COA kiest voor deze termijn gezien de nodige investeringen in het pand. 
Maar ook om een verdere kwaliteitsslag binnen het COA te maken en samen met 
gemeenten te kijken naar een lange termijn verhouding. [Eis is dat er vanaf het 
begin kwaliteit en veiligheid wordt geleverd] Een lange termijn geeft meer 
duidelijkheid en vooruitzichten voor (nieuwe) COA medewerkers. En de kans om 
samen met omwonenden en belanghebbenden een langdurige samenwerking op 
te bouwen. Met deze termijn wil het COA bijdragen aan een goede opvang van 
jongeren. Er moet een veilige plek worden geboden waar jongeren zich thuis 
voelen. Aan de Panovenweg gaat verveling een grote rol spelen om dat er niets 
te doen is. 
 
Het COA heeft het pand geschouwd. In de schouw kwam naar voren dat het 
gebouw voorzien is van de meest geavanceerde technische installaties die de 
afgelopen 6 jaar echter stil en afgekoppeld zijn geweest. Daarnaast moeten er 
veel wijzigingen worden doorgevoerd in de indeling van de begane grond om het 
tot een volwaardige POL te maken. Dit aangezien enkel het pand op nummer 14 
beschikbaar is (en niet ook het pand op nummer 14A). 14a is al voor 20 jaar 
gehuurd door Trajectum en wilde ook nummer 14 huren maar kon de bemensing 
op dit moment niet organiseren. Door de verhuur aan de COA wordt de 
mogelijkheid voor 10 jaar gedwarsboomd.  De geraamde investeringen uit het 
rapport van 2021 bedragen EUR. 750.000,00. De prijzen voor verbouwingen zijn 
gestegen door de corona crisis en de crisis in de Oekraïne. Het COA verwacht 
door deze prijsstijgingen zeker 50% meer kwijt te zijn aan investeringen. Wat 
neerkomt op minstens EUR 1.125.000,00. Het COA is op dit moment de 
installaties in het pand nader aan het bekijken.  
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Mocht de opvang er komen dan heeft het COA 6-9 maanden nodig voor de 
verbouwing. 
 
Aankoop door Elvestia Beleggingen B.V. en Louwhoff Holdings B.V € 875.000,- 
Verhuur Panovenweg 14  2.242m2 BVO á € 115,00/m2 = € 257.830,-/per jaar. 
Verhuur Panovenweg 14a  1.885m2 BVO á € 115,00/m2 = € 216.775,-/per jaar. 
Investering om Panovenweg 14 operationeel te krijgen € 1.125.000,- eenmalig 
 
Binnen de brede werkgroep blijven er twijfels over de hoogte van de 
verbouwingskosten en de noodzaak daarvan.  
 
Overige vragen omwonenden 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Waarom wil het COA het 

pand huren voor een 

termijn van 10 jaar?  

Het COA moet flink investeren om het pand geschikt te 

maken voor AMV opvang. Op een termijn van 10 jaar is 

dit rendabel te maken. Daarnaast is het voor het COA ook 

belangrijk om locaties voor langere termijn te hebben. Dit 

in plaats van locaties te sluiten als de vluchtelingengolf 

afneemt en vervolgens weer nieuwe locaties te moeten 

openen bij een nieuwe vluchtelingengolf.  

Waarom wordt de 

verbouwing niet 

bekostigd door de 

eigenaar van het pand 

maar door het COA en dus 

met belastinggeld?   

Het COA betaalt deze kosten meestal zelf. Dit is omdat 

het COA bovenwettelijke eisen heeft gekregen van het 

Rijk waar de locaties aan moeten voldoen. Daarnaast is 

het zo dat als de eigenaar de verbouwing bekostigd, de 

huur flink omhoog gaat. Dus dan moet het COA het 

indirect alsnog betalen.   

4. Pand en locatie  

Het woongebouw Rekkenbos-Noord ligt aan de Panovenweg 14. Dit is gelegen 
noordelijk van Rekken, op ca. 10 minuten rijafstand van de op-en afrit N18. 

 
Het betreft een woongebouw (bouwjaar 2010) in twee lagen met een capaciteit 
van vierenveertig slaapkamers wooneenheden op de 1e verdieping met deels 
eigen sanitair. Het pand is op te delen in 4 compartimenten. Op de begane grond 
bevinden zich gemeenschappelijke ruimten, zoals een woonkamer per groep met 
keuken, gezamenlijke was- en bergruimte en kantoorruimten. Het woongebouw is 
omgeven door een ruim stuk eigen grond dat voor recreatieve doeleinden 
geschikt kan worden gemaakt. Naast het woongebouw bevindt zich een 
afgesloten sportveld voor gemeenschappelijk gebruik. Op het buitenterrein is een 
fietsenstalling aanwezig. Deze fietsenstalling staat bij Trajectum en is een 
gesloten stalling opgedeeld voor cliënten en personeel Het buitenterrein is 
volledig omheind. 
[Vraag: wordt net als bij de Leo Stichting een unit geplaats met beveiliging om 
ongeautoriseerd bezoek van buitenaf te weren? 

 
De totale oppervlakte is circa 1.833 m² VVO (volgens meetcertificaat NEN 2580), 
als volgt verdeeld: 
– begane grond: circa 1.080 m² woonruimte 
– verdieping 1: circa 753 m² woonruimte 
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De slaapkamers hebben een gebruiksoppervlak van 11,2 m2. De 
daglichttoetreding moet minimaal 10% zijn. Het glas oppervlak is 0,99m2. Wat 
niet voldoet volgens bouwbesluit. Mogelijk dat het draaibare paneel is te 
vervangen voor een raam. Om de justitiële uitstraling weg te nemen is het 
verwijderen van het hufterproof rooster dan een vereiste. 
 
De douche-/toiletruimte heeft geen gesloten deur in een kozijn. Dit behoort bij het 
karakter van een 1-persoons kamer. Wanneer er meerdere personen worden 
ondergebracht is een volwaardige deur voor privacy een vereiste. 
Onderzocht moet worden hoe de ventilatie is geregeld. 
 
De veiligheid (vluchten) in het gebouw is geborgd door voldoende trappenhuizen. 
Het gebouw zit vol met technische oplossingen voor vrijgeven van vluchtwegen 
waar nog onderzoek naar functioneren moet worden verricht. 

 
Zie: Rekken - Panovenweg 14 • Thoma Post. En zie bijlage 4 voor een foto 
impressie.  
 
Omgeving 
Verzamelde informatie nog invoegen over inwoners, bestaande instellingen in de 
buurt, dichtstbijzijnde voorzieningen. 
Kinder dagverblijf, dr. W. Slotlaan 
Kinderdagverblijf Rekken 
Land van Lisa, 
Monastrerij, 
Natuur Zwembad, 
Ten Brinke, 
Justitiële Inrichting, 
Den Borg, 
Rotering, 
Oldenkott Gastro, 
Visvijver ’t Looveld, 
Duitse grens, 
Voetbal Vereniging Rekken, 
Tennisvereniging, 
Sportpark Scholtenhagen Haaksbergen, 
Centrum Eibergen,  
Centrum Haaksbergen, 
Enschede, 
… 
 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Klopt het dat het pand 
Panovenweg 14 door de 
eigenaar is aangeboden? 
Wanneer en aan wie? 
(gemeente /COA) 

Uitgezet bij COA 

 

 

Wat rekent de eigenaar 
voor het huren van dit 
pand voor respectievelijk 
1/2 /5/10 jaar? 

Dit is geen informatie die het COA  kan delen met de 

werkgroep.  

 

 

5. Combinatie met bestaande zorginstellingen in de buurt  

https://thomapost.nl/bedrijfspand/rekken-panovenweg-14/
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Verzamelde informatie nog invoegen:  
- Algemene info over Tactus en Trajectum.  
- Resultaten voorgesprekken Tactus en Trajectum 

- Vanuit Tactus wordt aangegeven dat ze als maatschappelijke 
onderneming een positieve grondhouding hebben t.o.v. dit soort 
maatschappelijke vragen. Trajectum heeft ook een positieve houding. 
En staat ook open om te kijken naar kansen om samen op te trekken 
in bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld in de werkplaats van Trajectum). 

 
Er zijn veel zorgen over de combinatie van de doelgroepen en de impact op de 
buurt. Belangrijk dat het gesprek tussen COA en Tactus en Trajectum zsm 
plaatsvindt waarna er meer concrete toelichting kan worden gegeven. Daarna 
aanvullen!  

Invulling volgt. 
 
Over veel gestelde vragen tijdens ons bezoek van 28 oktober heeft Trajectum geen 
oordeel of wil dit niet kenbaar maken omdat de COA nog geen contact heeft 
opgenomen. 
Bij Trajectum op het terrein wordt een normale samenleving nagebootst. 
Dagbesteding is er van 9.00uur tot 17.00uur. Op het terrein zijn er ruimten voor sport 
en ontspanning, spreek-/behandelkamers en vergaderruimten. Het terrein wordt door 
de eigen bewoners onderhouden. 
Er is een kleine sporthal met medische ruimten die verbonden is met het terrein van 
Trajectum. 
Het personeel wisselt afhankelijk van de werkplek en dienst de gehele dag. De 
dienstwisselingen zijn 7.30uur en 22.30uur. Meeste personeel komt met de auto 
omdat het openbaar vervoer (buurtbus) niet sluit op de werktijden. 
Ook zijn er cliënten met verlof die komen en gaan. Zij kunnen gebruik maken van een 
dienstauto of fiets. 
Voor zover bekend zijn er geen zorgen of wensen bekend van het personeel. Wel 
moet de veiligheid voor personeel en cliënten worden geborgd. 
De COA locatie scheiden van Trajectum met een hek wordt (nog) niets van 
gevonden, net als eventueel extra verlichting en camera’s. 
Op dit moment heeft Trajectum 68 cliënten. Door het in gebruik genomen pand 14a is 
er ruimte ontstaan in het ‘kruisgebouw’. Het ‘kruisgebouw’ zit in zijn midlife en er zijn 
ideeën om het pand een update te geven. Het onderbrengen van 14 extra cliënten 
over drie jaar behoort tot de mogelijkheden. Dit past binnen de huidige 
omgevingsvergunning met de huidige 44 kamers in Panovenweg 14. Wanneer voor 
10 jaar een ontheffing door COA naar 80 wordt aangevraagd, is deze ruimte er niet 
meer voor Trajectum. 
 
 
1. nummer 1?  Zit tussen 5 en 6?  Personeel en begeleiding   

 

Op een POL is er, naast beveiliging, 24 uur per dag begeleiding voor de jongeren. 
Alle begeleiders zijn pedagogisch onderlegd. Alle jongeren krijgen een eigen 
mentor die hen helpt in het traject en in hun eigen ontwikkeling. Dit in 
samenwerking met een jeugdbeschermer van het Nidos.  
 
De jongeren hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt maar dat 
betekent niet dat ze allemaal getraumatiseerd zijn. De begeleiders zijn daarin 
getraind en in staat om de jongeren daar goed in te begeleiden.   
 
Het begeleiden van een groep van 50 AMV wordt gedaan door ca. 21 fte 
begeleiders. Los van die 21 fte is er ook een gedragsdeskundige gekoppeld aan 
de locatie en heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Stichting Nidos. 
Naast de inzet van COA medewerkers kan er ook aanvullende inzet zijn van 
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beveiligingsmedewerkers en begeleiding vanuit straatcoaches en interculturele 
mediators.[ Vraag: Invulling op basis van 80 AMV? Vraag: Welke begeleiders 
zijn daadwerkelijk op de POL aanwezig? Vraag: Rekken kent geen 
straatcoaches?] 
 
Per dag zijn er minimaal twee begeleiders in de ochtend, drie in de middag en 
twee in de nacht. Dit is de minimale ondergrens waar het COA onder geen 
beding onder mag komen. [Vraag: per woongroep van 15] In de praktijk komt 
eerder uit op 3 in de ochtend ( is ook voldoende omdat jongeren naar school 
gaan) en in de middag/avond rond de 5 medewerkers. De praktijk leert dat dit 
voldoende is om de begeleiding te kunnen geven aan deze groepsgrootte. Komt 
er dus toch op neer dat er 2-3 begeleiders op 80 AMV aanwezig zijn. Met 
bijvoorbeeld een incident is de reële zorg dat er 1 begeleider aanwezig is.  
[Vraag: is dit gebaseerd op 50AMV of 80AMV]. 

 
Het COA denkt voldoende goede medewerkers te kunnen werven/vinden voor de 
locatie in Rekken. Een termijn van 10 jaar helpt daar ook bij omdat dit ruimte 
geeft om een team voor lange termijn op te bouwen. Binnen de brede werkgroep 
zijn er veel twijfels of dit gezien de huidige arbeidsmarkt gaat lukken. En wordt 
aangegeven dat het team op orde moet zijn voordat er jongeren kunnen worden 
geplaatst. Aantallen AMV moet afgestemd zijn op het beschikbare personeel. 

 
Overige vragen omwonenden 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Naast de eventuele komst 

van het COA gaat ook 

Tactus uitbreiden. Kan er 

voldoende personele 

bezetting gevonden 

worden om een goede 

begeleiding van de 

doelgroepen te 

waarborgen?  

Dat is tot nu toe gelukt, ondanks de krapte op de 

arbeidsmarkt.   

 

 

Hoe zit het met taal, 

spreken de medewerkers 

de talen van de jongeren? 

De medewerkers zijn meertalig. Ook wordt gebruik 

gemaakt van de tolkentelefoon. 

6. Onderwijs 

De jongeren zijn  leerplichtig en gaan naar school. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het organiseren van onderwijs. Dit moet binnen 3 maanden nadat jongeren in 
Nederland zijn aangekomen. Als de opvang doorgaat dan gaat de gemeente op zoek 
naar een geschikte locatie voor onderwijs voor deze jongeren, een zogenoemde 
Internationale Schakelklas (ISK). Hier worden anderstalige leerlingen voorbereid op 
het Nederlandstalige (reguliere) onderwijs. De jongeren leren niet alleen een nieuwe 
taal, maar krijgen ook inhoudelijke vakken en maken kennis met de schoolcultuur. 
Onderwijs is belangrijk voor deze jongeren en geeft ze een voorsprong bij de latere 
inburgering. Zie ook: https://www.coa.nl/nl/onderwijs-kinderen.  

 
Het COA kan meedenken / adviseren op basis van eerder opgedane ervaring in 
andere gemeenten. Dit is in eerdere situaties binnen de gemeente Berkelland ook 
samen goed en degelijk opgezet. 

https://www.coa.nl/nl/onderwijs-kinderen
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De afstand tussen lokatie Panovenweg en de ISK is ca. 10km. Afhankelijk van de 
lokatie binnen Eibergen. 

 
De gemeente Berkelland heeft op dit moment een leegstaande school in Eibergen 
voorlopig gereserveerd voor het eventuele onderwijs van deze AMV jongeren. De 
ervaring met AMV opvang in Borculo leert dat het goed is voor jongeren om te 
moeten reizen naar school. Op deze manier leren ze dat ze op tijd klaar moeten 
staan, hebben ze een dagritme etc.  
[Vraag: Welke school in Eibergen is voorbestemd? 3-Sprong/Regenboog?] 

 
Het COA is verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer naar school (zie kopje 
8).   

7. Gezondheidszorg 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  

Vraag Antwoord 

De medische zorg voor 
asielzoekers (MOA) werd 
in het verleden door de 
GGD verzorgd. Dit is al 
jaren niet meer het geval. 
Asielzoekers komen 
terecht bij de reguliere 
medische en 
psychologische 
gezondheidszorg en doen 
daarop een 
bovengemiddeld beroep. 
Bovendien is de zorg aan 
asielzoekers meer 
tijdrovend. Hoe staan de 
toch al overbelaste 
huisartsen in Eibergen en 
Haaksbergen tegenover 
de plotselinge komst van 
een groep AMV-ers als 
patiënt? 

De zorg bij het COA wordt geregeld door 
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Het GZA werkt 
met gecontracteerde huisartsen in de regio.  

 
Het COA ziet in de praktijk niet dat er een 
bovengemiddeld beroep wordt gedaan op 
gezondheidszorg. Er is een gedragsdeskundige 
gekoppeld aan elke opvang locatie. Verdere 
psychologische gezondheidszorg is meestal pas nodig 
nadat jongeren de asielprocedure doorlopen hebben en 
in een kleinschalige woonvoorziening of opvang zitten.   

 

 

 

8. Verkeer en vervoer 

Het pand aan de Panovenweg 14 ligt afgelegen. Het is ca. 4 kilometer naar Rekken. 
In de omgeving en dorp Rekken zijn geen tot weinig voorzieningen (zie kopje 9 en 
10). Er is een 8 persoons buurtbus naar Eibergen en Rekken (1x per uur) . Naar de 
Panovenweg gaat vanuit Eibergen om 19.37uur de laatst bus en vanuit Haaksbergen 
vertrekt de laatste bus om 18:17uur. ‘S-avonds, feestdagen en in de weekenden rijdt 
er geen Buurtbus. De dichtstbijzijnde halte is de Dr. Slotlaan. Dit is op loopafstand 
van de Panovenweg 14. Op de fiets is het ca. 6 kilometer naar Haaksbergen via de 
Oldenkotsedijk en ca. 9 kilometer naar Eibergen via de Rekkenseweg. Dit zijn 60 
kilometer wegen waar vaak hard gereden wordt. Ook is er geen brede fietsstrook op 
deze wegen en beperkte verlichting in het donker. De weg naar Haaksbergen is een 
60 km weg met fietssuggestiestroken met grasklinkers waar hard wordt gereden. De 
weg loopt voor een groot deel door of langs bos en is onverlicht. Lopen langs de weg 
moet door de bermen. De weg tussen dorp Rekken en Eibergen heeft een  
dubbelzijdig fietspad en is bij de kruisingen verlicht. Tussen Rekken en de 
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Panovenweg zijn op de Holterweg (60km) geen fietsstroken en moet er gelopen 
worden in de berm, overgaand in de dr. W Slotlaan (30km) met een inrichting als 
dorpskarakter en verlichting. De kortste weg volgens Google van de Panovenweg 
gaat via de Rekkense binnenweg naar Eibergen. Deze 60km weg heeft geen 
fietssuggestiestroken en geen verlichting. 

Dagelijks busvervoer van/naar en in- uitstappen volgt.  

Wanneer er 50-80 AMV naar de ISK in Eibergen gaan is rekening te houden met 2x 
daags één of twee bussen die het terrein van Trajectum gebruiken. Er wordt geen 
uitspraak gedaan door Trajectum hoe dit georganiseerd gaat of kan worden.  

Dit is een belangrijk aandachtspunt, zie antwoord hieronder.  

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  

Vraag Antwoord 

Hoe wordt het vervoer 
geregeld, is dit lopen, 
fiets, bus of openbaar 
vervoer? 
 
In Borculo hebben 
inwoners bij de politie 
geklaagd over 
verkeersonveiligheid 
vanwege het fietsen 
zonder verlichting door 
AMV-ers over donkere 
buitenwegen. Voor de 
politie geen prioriteit en 
geen capaciteit. Hoe 
denkt de gemeente de 
verkeersveiligheid te 
kunnen garanderen 
indien de AMV-ers – vaak 
zonder de verkeersregels 
hier in Nederland te 
kennen – op de fiets aan 
het verkeer gaan 
deelnemen? 

Qua vervoer kijkt het COA, samen met de gemeente, 
naar de best mogelijke oplossingen. Als er geen geschikt 
openbaar vervoer is (er is alleen een buurtbus in 
Rekken) dan wordt er georganiseerd vervoer (bus) 
geregeld voor de jongeren naar school. Als ze alleen op 
pad gaan dan kunnen jongeren misschien wel gebruik 
maken van de buurtbus. De begeleiders van het COA 
maken de jongeren dan wegwijs hierin.  
 
Ook fietsen is een mogelijkheid. De beschikbaarheid van 
fietsen voor de jongeren is afhankelijk van de locatie. 
Vaak wordt dit lokaal geregeld – bijvoorbeeld een 
uitleensysteem ondersteund door vrijwilligers. Jongeren 
krijgen ook leefgeld waarmee ze kunnen sparen voor 
een eigen fiets. Het COA zorgt voor verkeerslessen 
(waaronder belang van goede verlichting) en fietslessen. 
Gezien de ligging van het pand is fietsen in het donker 
misschien niet aan te raden. Dit kan verder worden 
besproken met het COA.  

 

 

 

9. Winkelen en boodschappen doen 

Het streven van het COA is om mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken 
gedurende hun verblijf bij het COA. Dat betekent dat zij zo veel mogelijk zelfstandig 
aan de slag gaan; zelf boodschappen doen en zelf koken. De jongeren worden door 
hun mentor begeleid naar de supermarkt waar ze inkopen kunnen doen. Ook leren 
ze koken van hun mentor.  

 
Aangezien er geen supermarkt is in Rekken zullen de jongeren naar Haaksbergen of 
Eibergen moeten gaan. In overleg kan gekeken worden wat het beste is. Als 
jongeren boodschappen gaan doen dan zullen ze waarschijnlijk gebruik maken van 
de buurtbus De buurtbus heeft 8 zitplaatsen en rijdt om het uur. of de fiets. De 
begeleiding zal hen hierin wegwijs maken.  
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Gezien de ligging kunnen ook alternatieven worden besproken. Bijvoorbeeld de 
schoolbus 1x per week een uur later terug laten rijden zodat jongeren boodschappen 
kunnen doen. Dit is een voorstel die naar alle waarschijnlijkheid niet erg positief wordt 
ontvangen door de Supermarkt eigenaren/Winkeliers in Eibergen en Haaksbergen  
wanneer 50-80 AMV gelijk worden afgeleverd in de dorpen. Jumbo Haaksbergen 
heeft regels over groepgrootte van Assink leerlingen. Of de boodschappen laten 
bezorgen bij de locatie. Voor het COA is het wel belangrijk om jongeren zo 
zelfstandig mogelijk te laten zijn, ook om ze voor te bereiden op de kleinschalige 
woonvoorziening waarin ze terecht komen.  
 
Overige vragen omwonenden 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Hoe denk de gemeente de 
kans op toenemende 
winkeldiefstal te kunnen 
beperken?  
Toelichting hierop: Het 
gemeenteraadslid Herma 
Hemmen (CDA) in Ter 
Apel is van mening dat de 
gemeente een budget 
voor winkeliers ter 
beschikking zou moeten 
stellen waarmee ze zelf 
beveiligers kunnen 
inhuren tegen 
winkeldiefstallen. We 
hebben leergeld betaald. 

Voor wat betreft winkeldiefstal, als er signalen zijn dat dit 
voorkomt dan kunnen er begeleiders mee gaan de 
supermarkt.  
 

 

 
 
 
 

10. Vrijetijdsbesteding binnen en buiten de AMV opvang 

De jongeren volgen een dag- en nachtritme. Er is een vaste bedtijd. De jongeren 
moeten elke avond uiterlijk om 22.00 uur binnen zijn (zomer en winter allebei?). 
18.17uur rijdt de laatste 8 persoons Buurtbus vanuit Haaksbergen. Zie 8. Verkeer en 
vervoer. Buiten schooltijden worden er op de locatie zelf diverse activiteiten 
georganiseerd voor de jongeren. Dit varieert van simpele activiteiten zoals samen 
kleuren en knutselen tot het organiseren van een bingo, een playstation competitie, 
filmavonden etc. Op elke locatie staan ook dingen als een pingpong tafel etc. Op de 
locatie in Rekken is buiten een voetbalveld waar gebruik van kan worden gemaakt.  
Met een 3 persoons bezetting en een georganiseerde dagbesteding voor 50-80 AMV, 
zie 1, is niet denkbaar dat de groep bij elkaar wordt gehouden. Een pingpongtafel en 
een playstation is iets kleins om een kleien groep bezig te houden. Meerendeel van 
de groep zal zijn activiteit buiten de deur gaan zoeken. 
 
Ook organiseert het COA activiteiten buitenshuis zoals naar de bios of bowlen.  
Er kan, in overleg met lokale sportverenigingen en accommodaties, zoals het 
zwembad, ook worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor de jongeren om hier 
gebruik van te maken. Het COA kan dan ook zwemlessen organiseren. Mochten er 
grote groepen gaan, dan is het COA in het verleden in het gesprek gegaan met 
zwembaden hoe dit goed te stroomlijnen en daar afspraken over te maken met 
elkaar. Een AMV is voor zwemles kort op een POL en niet reëel.   



18 
 

Pagina 18 van 43 
 

 
Jongeren kunnen ook zelfstandig naar buiten. Er worden afspraken gemaakt met 
jongeren wanneer ze de deur uit willen. Bij alle afspraken die jongeren hebben, wordt 
bekeken wat de begeleidingsbehoefte van een jongere is. Bijv. bij 
ziekenhuisafspraken kan het zijn dat jeugdbeschermer meegaat omdat er 
toestemming gegeven moet worden voor een behandeling of een mentor omdat een 
jongere de afspraak spannend vindt. Ook kan het zijn dat een andere jongere hem 
begeleidt. Bijvoorbeeld omdat iemand nog onvoldoende kennis heeft van het OV, 
maar wel alleen naar de afspraak kan zoals naar de tandarts. Wanneer een jongere 
genoeg vaardigheden heeft, is het ook mogelijk dat hij zelfstandig naar de afspraak 
gaat.  
 
Binnen de brede werkgroep blijft dit een punt van zorg. Deze leeftijdscategorie moet 
voldoende te doen hebben. En deze locatie staat in een omgeving waar juist weinig 
niets te doen is voor jongeren.  
 
Het omheinde sportveld tussen Panovenweg 14 en 14a is niet groot maar goed te 
gebruiken. Het sportveld is vrij bereikbaar maar heeft wel wat onderhoud nodig voor 
ingebruikname.    

 
Overige vragen omwonenden 

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Hoe gaat het met uitgaan 

in het weekend? 

 

De jongeren gaan meestal niet uit, er worden in het 

weekend in de avonden activiteiten georganiseerd op de 

locatie. Als er activiteiten buiten de locatie plaatsvinden 

dan gaat er altijd een begeleider mee.  

Wat wordt er verwacht van 

het verenigingsleven in 

Rekken? 

 

De ervaring vanuit het COA is dat jongeren wel naar 

lokale verenigingen gaan voor sport of activiteiten. Maar 

daar kunnen samen afspraken over worden gemaakt.  

11. Veiligheid binnen en buiten de AMV opvang 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de AMV opvang. Voor het COA 
is het belangrijk om een fijn leefklimaat te creëren waarin het veilig is voor zowel de 
jongeren als de medewerkers. Het COA heeft huisregels opgesteld voor elke 
opvanglocatie (zie bijlage 3). Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig op de locatie 
die de receptie bemensen en surveilleren op het terrein. Waar nodig kan aanvullende 
beveiliging worden ingezet. Camera’s rondom het gebouw? Verlichting?  
In de omgevingsvergunning zijn afspraken vastgelegd over verlichting naar aanleiding 
van zienswijzen. Vraag: Hoe zit het met camera toezicht en opslag beeldmateriaal van 
de naastliggende cliënten van Trajectum? 
 
 
De politie/gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid buiten de AMV opvang. 
Hiervoor is het belangrijk dat er nauwe samenwerking komt tussen alle partijen (COA, 
gemeenten, politie, wijkagenten instellingen, buurtbewoners, DCR, Buurtbus (Arriva), 
BOA’s in Haaksbergen. Heeft Eibergen ook BOA’s?). Vooral de wijkagenten 
instellingen speelt een belangrijk rol voor deze locatie. Tot nu toe schitteren deze 
mensen door afwezigheid. Ook kunnen er periodieke en ad hoc overleggen 
plaatsvinden met alle partijen waarin signalen worden gedeeld en tijdig interveniëren 
mogelijk is. Hierdoor kan eventuele overlast tot een minimum beperkt worden. Echter, 
overlast is niet 100% uit te sluiten.  
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Klachten en incidenten vastleggen in een openbaar voor iedereen in te zien omgeving. 
 

Incidenten 
Er is in de brede werkgroep veel gesproken over incidenten op en rond een AMV 
opvang. Invoegen:  

- Data verzameld door werkgroep  
- Analyse van die data  

 
Extra inzet COA   
De afgelopen jaren heeft het COA extra ingezet op overlastgevend gedrag. Zowel 
vanuit begeleiding als inzet van allerlei instrumenten en alternatieve opvangvormen. 
Hieronder staat kort uiteengezet wat de mogelijkheden zijn. Het COA merkt dat deze 
inzet helpt.  Met name wanneer er goede lijntjes liggen tussen, politie, gemeente en 
COA. Vastleggen wie voor de AMV locatie verantwoordelijk is en aanspreekpersoon 
is nu de locatie niet direct onder een AZC valt. 

 
Leeftijdsschouw 
Asielzoekers die alleen naar Nederland komen en onder de 18 jaar zijn, zijn extra 
kwetsbaar. Zij hebben recht op meer bescherming. Maar hoewel de amv-opvang dus 
alleen bedoeld is voor minderjarigen, zijn er in de praktijk herhaaldelijk twijfels over 
de leeftijd van sommige jongeren, die bovendien regelmatig ook overlast blijken te 
veroorzaken. Daarom wordt het proces rondom de leeftijdsbepaling van amv 
verbeterd in samenwerking met diverse ketenpartners. In dat kader is sinds 1 oktober 
jl. een leeftijdsschouw standaard onderdeel van het identificatieproces van amv op 
het aanmeldcentrum, ook als ze geen asielprocedure starten. De leeftijdsschouw 
wordt uitgevoerd door politie, KMAR of IND en daarin wordt beoordeeld of sprake is 
van evidente meerderjarigheid of minderjarigheid op basis van uiterlijke kenmerken 
en verklaringen van de vreemdeling die stelt minderjarig te zijn. Daarmee gaan we 
het aantal (verborgen) meerderjarigen op onze amv-opvang terugdringen en 
zodoende ook de overlast die deze groep veroorzaakt. 

 
PON 
Sinds 2019 draait bij Nidos de pilot PON (‘Perspectief Opvang Nidos’). De PON is 
bedoeld voor amv die ernstig overlastgevend gedrag vertonen en waarbij de 
begeleiding binnen de mogelijkheden van het COA tegen de grens aan loopt. 
Daarom kunnen deze amv doorgeplaatst worden naar de PON, zodat overlast op (en 
rond) COA-locaties wordt verminderd. De begeleiding in de PON is kleinschalig (12 
bedden), intensief en cultuursensitief, gericht op het toekomstperspectief binnen of 
buiten Nederland. 

 
Handhaving- en toezichtlocatie (htl) 
De htl is een aparte opvanglocatie voor asielzoekers die binnen de COA-opvang 
ernstige overlast veroorzaken. Voor de bewoners en medewerkers is deze overlast 
zo ernstig dat plaatsing in een aparte opvang noodzakelijk is. Voorafgaand aan 
plaatsing op de htl wordt door de IND/DT&V/AVIM een vrijheidsbeperkende 
maatregel (art. 56-maatregel) opgelegd. Dit betekent dat de bewoner zich alleen op 
de htl en het omliggende terrein mag begeven. De htl biedt een dagprogramma met 
trainingen gedragsverbetering, sport en intensieve begeleiding.  

 
Extra ondersteuning voor amv-locaties 
Ter ondersteuning van amv-teams bestaat er de mogelijkheid om tijdelijk 
interculturele mediators, straatcoaches of extra beveiliging in te zetten. Deze 
ondersteuning is gericht op het versterken van de mentoren, begrenzen van gedrag 
van jongeren en verbeteren van communicatie tussen amv-teams en jongeren. Deze 
ondersteuningsmogelijkheden zijn op locatie onderdeel van de inzet om overlast 
tegen te gaan. [Vraag: dit is alleen voor de AMV locatie intern? Inzet van 
bijvoorbeeld extra politie wordt door Berkelland niet gefaciliteerd.]  
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Ketenmariniers en Top-X aanpak 
Voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers zijn sinds mei 2019 door het rijk 
drie ketenmariniers aangesteld. Zij hebben de taak aan te sturen op een 
gezamenlijke zerotolerance aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers 
en goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. De ketenmariniers geven 
gemeenten ondersteuning bij de aanpak van de overlastgevers, waarbij gekeken 
wordt naar diverse soorten maatregelen die kunnen worden opgelegd door 
verschillende partijen. Denk aan bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen 
door OM/politie, gemeenten, winkeliers en openbaar vervoerders. In september 2020 
is bovendien een vierde ketenmarinier van start gegaan, die in haar taak specifieke 
aandacht heeft voor de aanpak van overlastgevende amv.  

 
De ketenmariniers hebben per mei 2020 de Top-X aanpak landelijk uitgerold. Doel 
van de Top-X aanpak is om de zwaarste groep overlastgevende en/of criminele 
asielzoekers goed in beeld te hebben. Op lokaal niveau worden zij op basis van de 
aard van de problematiek daar waar nodig van een individuele aanpak voorzien. 
Daarbij is ook een zogenaamde “Toolbox” ontwikkeld waar de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid in haar brief van 10 november jongstleden (met kenmerk 
3022149) over heeft bericht aan de Tweede Kamer .  

 
Lokaal keten overleg (LKO) 
Elke maand wordt de eerder genoemde Top X-lijst verspreid onder alle LKO’s. In het 
LKO ligt de nadruk op het aan- en doorpakken op persoonsniveau bij bewoners met 
overlastgevend gedrag. Aansluiting van de politie (wijkagent), OM en ketenmarinier in 
de LKO’s is essentieel voor een integrale aanpak om de overlast meteen de kop in te 
drukken. In het LKO zal scherp gekeken worden naar de echte overlastgevers/ 
criminelen en of alles uit de kast wordt gehaald om ze aan te pakken met gebruik van 
de genoemde Toolbox. Vanuit het LKO kan opgeschaald worden naar de 
veiligheidsdriehoek. 

 
Overige vragen omwonenden:  

Vraag en antwoord horizontaal uitschrijven.  
 

Vraag Antwoord 

Op een aantal plaatsen 

lijkt het niet zo goed te 

lopen met de AMV 

opvang, e.g. in Overloon 

en Oisterwijk. Hoe 

voorkomen we overlast 

voor omwonenden? 

 

Het COA kan, ondanks goede afspraken en aandacht van 

begeleiders, niet garanderen dat er helemaal geen 

overlast zal komen. Het is belangrijk dat omwonenden 

signalen zo snel mogelijk door te geven. De ervaring op 

andere locaties is dat bewoners geen nare ervaringen 

hebben met de jongeren. Het COA investeert in 

verbinding en ontmoeting met de buurt. Ook in Oisterwijk 

hebben ze ingestoken op samenwerking en inzet van alle 

partijen, dat heeft geholpen.   

Er zijn zorgen om de 

veiligheid van kinderen en 

jongeren in Rekken. 

Kunnen ze straks nog 

veilig rondlopen en 

fietsen?  

Zie antwoord hierboven.  

Kunnen de COA 

medewerkers bepaalde 

jongeren verbieden om de 

deur uit te gaan?  

Nee, het COA heeft niet de bevoegdheid om iemand 

binnen te laten blijven. Het is geen gesloten instelling. 
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Hoe kunnen we 

voorkomen dat we pas 

actie kunnen ondernemen 

als het mis gaat? 

 

Er is sprake van duidelijke afspraken en veel begeleiding 

voor deze jongeren. Er wordt ingezet op korte lijntjes met 

de politie (o.a. wijkagent instellingen) en met de buurt 

zodat signalen snel kunnen worden opgevolgd. Het COA 

heeft beveiliging om mensen met kwade bedoelingen 

buiten te houden.    

Het Ministerie van Justitie 

geeft jaarlijks een 

incidentenrapport uit. Kan 

het COA omwonenden op 

basis van deze data 

inzicht geven in wat we 

kunnen verwachten aan 

incidenten op de 

mogelijke AMV locatie?   

We hebben deze data niet lokaal beschikbaar, enkel van 

andere locaties in een andere context. We kunnen 

veiligheid wel uitvoeriger bespreken, te beginnen in de 

werkgroep. Hier kan de politie ook bij worden betrokken. 

Zij kunnen goed aangeven wat ze wel en niet kunnen 

doen.  
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4. Analyse hoofdthema’s 
 
 

Nog invoegen: 
- Analyse per thema, evt. risico’s 
- Alternatieve scenario(’s)  
- Bouwstenen voor een eventuele bestuursovereenkomst 
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5. Advies vanuit de brede werkgroep   
 

Enquête en rapport Werkgroep de Kolonie 
Advies brede werkgroep  
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6. Conclusie 
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7. Evt. uitgangspunten bestuursovereenkomst 
 

 
Wat wordt geregeld in de bestuursovereenkomst?  

- Gegevens partijen  
- Definities vaktermen  
- Gegevens opvanglocatie  
- Aantallen en capaciteitsplaatsen  
- Looptijd 
- Duur overeenkomst en mogelijke verlenging(n)  
- Uitkeringen Faciliteitenbesluit  
- Werkafspraken gemaakt op het gebied van communicatie, openbare orde, 

veiligheid, onderwijs en andere relevante zaken zoals periodiek overleg met 
gemeente en omwonenden.  

 
Gestelde vragen hierover:  
- Wat bij overlast? Afspraken over voldoende toezicht.    
- Welke positie krijgt Rekken (de DCR?) in de bestuursovereenkomst tussen 

gemeente en COA? Hoe kan het dorp en de omgeving als gelijkwaardig partner 
functioneren, nu en in de toekomst. Hoe zien we de wissel/samenwerking tussen 
gemeente, COA en Rekken eo richting toekomst bij eventuele vestiging van een 
opvanglocatie? 

a. De positie van de DCR en periodieke voortgangsoverleggen tussen 
gemeente, COA en Rekken (DCR) en ook omliggende gemeenten 
kunnen worden opgenomen in de bestuursovereenkomst. Deze 
wissel/samenwerking is erg belangrijk om tijdig signalen te kunnen 
afgeven en bespreken. 

- Hoe staat de gemeente tegenover het hanteren van bestuurlijke bevoegdheden 
zoals het opleggen van een ‘last onder dwangsom’ of het toepassen van 
‘bestuursdwang’ tegen het COA indien zou blijken dat incidenteel of structureel 
meer AMV-ers in de POL worden opgevangen dan toelaatbaar vanuit de 
omgevingsvergunning en/of zou blijken dat andere afspraken door het COA niet 
worden nageleefd? Laat de gemeente dan haar tanden zien, of is er straks geen 
politieke wil om daadwerkelijk te handhaven? Het gemeenteraadslid Wim Eilert 
(Partij van de Arbeid) ) in Ter Apel is van mening dat de gemeente dergelijke 
bestuursrechtelijke maatregelen moet kunnen nemen indien het COA zich niet 
aan de afspraken houdt. We hebben leergeld betaald. 

a. In de bestuursovereenkomst kan ook worden opgenomen welke 
maatregelen worden getroffen bij het niet naleven van de afspraken.      

 
Afsluiten zandweg Panovenweg (Niekerkerweg?) aan de Noord-Oost zijde richting de 
Niekerkerweg voor wandelaars en gemotoriseerd verkeer. 
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8. Evt. ruimtelijke procedure 
 
Als het COA een GO-beslissing van het college krijgt dan zullen alle benodigde 
vergunningen worden aangevraagd (omgevingsvergunning en vergunning 
brandveilig gebruik) en zal het COA ook met de eigenaar in onderhandeling 
treden om tot overeenstemming te komen en een huurovereenkomst te tekenen.  

 
Huidig bestemmingsplan: maatschappelijk, voor 128 plaatsen.  
Indien er meer plaatsen komen dan is een herziening van het bestemmingsplan 
nodig. Het COA kan ook een tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan aanvragen, 
gezien de maatschappelijke urgentie van de opvang van AMV.  
 
Aanvullen procedurele stappen waar nodig door RO collega’s.  

 
In de omgevingsvergunning en Beeldkwaliteitsplan + Stedenbouwkundige visie zijn er 
panden aangemerkt voor verevening (hoofdstuk 7). Verevening is een bijdrage ter 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving, die door de overheid 
wordt gevraagd aan de initiatiefnemer bij functieverandering. De afspraken met de 
initiatiefnemer worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit is een 
bevoegdhedenovereenkomst waarbij het gemeentebestuur planologische medewerking 
toezegt (inspanningsverplichting) en de initiatiefnemer zich verplicht de overeengekomen 
vereveningsmaatregelen uit te voeren of te laten uitvoeren. De overeenkomst is 
onderdeel van de belangenafweging die plaatsvindt bij het besluit tot medewerking. 
 
De werkplaatsen Panovenweg 30, 30a, 30b met een lage esthetische waarde naast 
Panovenweg 14 maken onderdeel uit van de verevening en staan aangegeven als sloop 
met een bestemmingswijziging naar Agrarische-Landschapswaarde. 
In het pand is al meerdere keren geprobeerd brand te stichten of zijn ruiten ingegooid 
geweest en daarom is er een ‘beheerder’ die er als anti-kraak aanwezig is.  
 
Het pand moet nog steeds gesloopt worden.  
Zie hiervoor Ontginning Landschap - deelgebied 9, blad 56 van het beeldkwaliteitsplan 
van April 2011. 
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Bijlage 1  
 
Notitie voor stakeholders  
Asielopvang van kinderen en jongeren die alleen naar Nederland zijn gekomen bij 
het COA 
 

Met deze notitie geeft het COA informatie over de opvang en begeleiding van kinderen 

en jongeren door het COA. Het gaat om alleenstaande minderjarigen vreemdelingen 

(amv) in de leeftijd van 13-18 jaar. Door een verhoogde instroom en de verwachting dat 

dit het komende jaar zo blijft is het COA dringend op zoek naar nieuwe locaties.  

 
Achtergrondinformatie over de situatie van de kinderen en jongeren 
Er komen kinderen/jongeren zonder ouders of begeleiders naar Nederland. Ze komen 

alleen of samen met andere kinderen of volwassenen naar Nederland en vragen hier 

asiel aan. De jongeren hebben veel meegemaakt. Ze komen uit verschillende delen van 

de wereld en hebben hun land verlaten door oorlog, vervolging, armoede of gebrek aan 

toekomstperspectief. Tijdens hun reis of daarvoor hebben de meesten van hen 

schokkende ervaringen meegemaakt. Veel kinderen/jongeren komen via een 

mensensmokkelaar. Ze zijn hun familie, land en blik op de toekomst kwijt. Door wat ze 

hebben meegemaakt, hebben ze geleerd zich niet goed te binden en vertonen ze vaak 

versneld volwassen gedrag.  

 

In Nederland krijgen ze te maken met een cultuurschok; de omgeving waar ze vandaan 

komen is vaak minder vrij, ze zijn over het algemeen opgevoed  in een wij-cultuur, soms 

met strikte religieuze regels. In Nederland zitten ze in een onzekere situatie: ze weten 

niet of ze mogen blijven, hoe het gaat met hun familie en hoe hun toekomst eruit ziet. 

Toch zijn deze kinderen/jongeren vaak wel veerkrachtig. Een veilige opvangplek en de 

juiste begeleiding zorgen dat er ruimte is om weer te ontspannen, tot rust te komen en 

zich voor te bereiden op hun toekomst. 

 

Jongen uit Afghanistan, 17 jaar: Toen ik net aankwam in Nederland had ik het heel erg 

zwaar. Ik was voor de eerste keer alleen weg van mijn moeder en vond dat vreselijk. Ik 

wilde helemaal niet weg uit Afghanistan, maar ik moest. Ik had eigenlijk geen flauw idee 

waar ik was en wat ik van Nederland kon verwachten. Ik wist niets over dat land en ik 

wilde het ook niet echt weten. Ik wilde naar huis, naar mijn familie en eigenlijk zou ik dat 

nog steeds het liefste willen.  

 

De jongeren komen uit heel de wereld. Op dit moment komen de meeste jongeren uit 

Syrië. Voor de rest van de jongeren geldt dat dit nogal divers is en per week fluctueert. Er 

kan gedacht worden aan landen zoals Gambia, Jemen, Marokko, Irak en Eritrea.  

 

Begeleiding door het COA 

Het COA begeleidt de kinderen/jongeren. Zij worden opgevangen in een groepslocatie en 

krijgen de beschikking over een slaapkamer vaak samen met een ander kind/jongere. De 

kinderen zijn van allerlei nationaliteiten en met verschillende sociale, culturele en 

religieuze achtergronden. In de opvang locaties werken voornamelijk HBO opgeleide en 

SKJ- geregistreerde jeugd professionals die 24 uur per dag de kinderen en jongeren 

methodisch begeleiden in hun verdere ontwikkeling. Nidos de 

jeugdbeschermingsorganisatie verzorgt het voogdijschap voor de kinderen/jongeren. De 
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COA medewerkers en de jeugdbeschermers werken nauw samen in de begeleiding van 

het individuele kind.  

 

De COA medewerker begeleidt als zijnde een mentor de kinderen/jongeren om steeds 

meer voor zichzelf te zorgen. De kinderen/jongeren leren doelen stellen, krijgen inzicht in 

hun vaardigheden en zicht op hoe hun toekomst er uit ziet. Belangrijk is ook dat de 

kinderen/jongeren zich veilig en op hun gemak voelen, want alleen dan kunnen 

kinderen/jongeren zich goed ontwikkelen.  

 

COA-medewerkers zijn 24 uur per dag op de locatie aanwezig waardoor zij de jongeren 

goed kennen. Per dag zijn er minimaal twee begeleiders in de ochtend, drie in de middag 

en twee in de nacht. Naast de inzet van COA medewerkers kan er ook aanvullend inzet 

zijn van beveiligingsmedewerkers en begeleiding van culturele mediators.  

 

De kinderen/jongeren leren een vast dagritme te krijgen dat structuur in hun leven brengt: 

opstaan, ontbijten, naar school, huiswerk maken, eten, koken. Er zijn duidelijke 

huisregels, bijvoorbeeld wanneer de kinderen door de week en in het weekend binnen 

moeten zijn. Het COA controleert twee keer per dag (ochtend en avond) of iedereen 

aanwezig is. De mentor leert hen over de Nederlandse gewoonten en gebruiken en 

begeleidt hen in het verder ontwikkelen van vaardigheden. Ze worden gestimuleerd zo 

veel mogelijk deel te nemen aan activiteiten ook in de wijk en het COA nodigt de 

buurtbewoners uit om de bewoners van de opvanglocatie te betrekken bij activiteiten.   

 

Jongen van 16 uit Syrië: ‘Het was er leuk, het was er veilig. De regels zijn moeilijk als je 

ze niet weet. Bijvoorbeeld de tijden voor de keuken, of hoe je moet fietsen. Dit was de 

eerste maand moeilijk. Alles draait hier om tijd. Je moet de regels respecteren. In het 

begin kende ik de regels niet. Maar mijn mentor en de andere mentoren hielpen me.’ 

 

Onderwijs 

Vanaf het moment dat kinderen en jongeren in Nederland asiel aanvragen, zijn ze 

leerplichtig. Er wordt zo snel mogelijk onderwijs georganiseerd. Het is een wettelijke 

verplichting dat zij binnen drie maanden onderwijs krijgen. In eerste instantie is dat ISK-

onderwijs (internationale schakelklas). Op het moment dat hun Nederlands goed genoeg 

is, volgen zij regulier onderwijs.  

 

Gezondheidszorg 

Asielzoekers maken voor hun gezondheidszorg gebruik van de organisatie 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) die aanwezig is op alle asielzoekerscentra. Deze 

dienst heeft eigen verpleegkundigen en artsen en staat in nauw contact met de GGD en 

lokale huisartsenposten. Ook de jongeren maken hiervan gebruik.  

 

Veiligheid 

De kinderen/jongeren waar we het over hebben, zitten in de puberleeftijd. Uit de aard van 

die leeftijdsfase ontwikkelen ze hun eigen identiteit en als onderdeel daarvan verkennen 

ze, net als alle andere pubers hun eigen grenzen, die van hun omgeving en die van hun 

toezichthouders. Tot zover zijn deze jonge asielzoekers niet anders dan andere 

kinderen/jongeren. Maar zij hebben doorgaans wel al meer ‘bagage’ al. Ze hebben vaak 

onder moeilijke omstandigheden hun vertrouwde omgeving, vrienden en familie verlaten, 

hebben onderweg veel meegemaakt en moeten vervolgens alleen in een nieuw land met 

een andere cultuur en andere normen en waarden zien te aarden. Deze combinatie, hun 
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levensfase en wat zij hebben meegemaakt, zorgt wel eens voor emotionele reacties die 

soms ook gepaard gaan met grensoverschrijdend gedrag. Desondanks is het op de 

locatie meestal rustig. Dit komt enerzijds doordat medewerkers van het COA erop 

getraind zijn om bij deze groep grenzen te stellen en de kinderen/jongeren tot rust en tot 

zichzelf te laten komen. En anderzijds door de goede samenwerking, onder meer in 

structurele periodieke overleggen, tussen alle betrokken partijen, zoals gemeente, COA, 

Nidos en politie. Hierdoor kunnen signalen vroegtijdig worden opgepikt en kunnen waar 

nodig tijdig interventies plaats vinden. 

 

Het COA heeft voor grensoverschrijdend gedrag instrumenten ontwikkeld die 

medewerkers mogelijkheden geven om tijdig in te grijpen bij zorgsignalen. Deze variëren 

van het trainen van medewerkers in omgaan met bepaald gedrag tot het inzetten van 

interculturele mediators en plaatsen van jongeren in alternatieve opvangvormen. Het 

meeste grensoverschrijdend gedrag wordt zichtbaar in de woongroep, als er irritaties of 

ruzies tussen jongeren onderling zijn of discussies met de begeleiders. Bij overlast buiten 

de locatie wordt, indien nodig, straatcoaches of de politie ingeschakeld zoals dat ook zou 

gebeuren bij overlast door autochtone jongeren. Bij de komst van een nieuwe locatie is er 

nauw contact met de gemeente en politie om afspraken te maken. 

 

Sharmaake, intercultureel mediator bij het COA over een Somalische jongen in de 

opvang: ‘Doordat ik zelf veel heb meegemaakt, kon ik deze jongen goed helpen. Ik 

stortte me als tiener ook volledig op school, had ook hulp nodig, was net zo verlegen als 

hij. Dat kon ik hem allemaal vertellen. Het hielp ook dat ik net als hij uit Somalië kom. 

Somaliërs denken niet in de lange termijn, maar zeggen bij alles ‘inshallah’: ‘als God het 

wil’. Juist door dat cultuurverschil ging het tussen de jongen en zijn voogd eerst niet 

goed. ‘Wat is je plan?’ vroeg zij elke keer als ze hem zag. Hij werd gek van die vraag. 

Omdat ik ook Somalisch ben, zijn taal spreek, vertrouwt hij mij, en kon ik hem die vraag 

wel stellen.’ 

 

Opvanglocaties 

Zolang kinderen/jongeren nog in de procedure voor het verkrijgen van een vergunning 

zitten, worden ze opgevangen in de zogenoemde proces opvanglocaties (poa) waar circa 

50 kinderen/jongeren worden opgevangen. Wanneer duidelijk is dat de asielaanvraag is 

afgewezen worden ze in een zogenoemde kleinschalige woonvoorziening (kwv) 

opgevangen. Op een kwv worden circa 20 kinderen/jongeren opgevangen. Op de poa 

starten de kinderen/jongeren met school, meestal in een internationale schakelklas (ISK) 

om vervolgens door te stromen naar regulier onderwijs. Op alle locaties bieden we naast 

individuele begeleiding ook vrijetijdsactiviteiten.   

Geschikte locaties voldoen aan een aantal minimale eisen. Het COA kijkt naar het bruto 

vloeroppervlak en de indeling van panden geschikt voor 20 of 50 opvangplekken. Ook is 

de fietsafstand (max. 12 km) van school een belangrijk criterium. Voorkeur voor de kwv is 

in of dichtbij een woonwijk. En natuurlijk het verkrijgen van een vergunning met de juiste 

bestemming.  

Wanneer er aanbod is wordt eerst geschouwd door het COA en als er mogelijkheden 

lijken te zijn wordt met de gemeente afstemming gezocht voor nadere afspraken. Het 

COA vangt op haar locaties zowel jongens en meisjes op. De samenstelling van de 

groep hangt af van welke kinderen/jongeren op dat moment in Nederland asiel 

aanvragen. Over het algemeen zijn er meer jongens dan meisjes. Kamers van jongens 

en meisjes zijn gescheiden. Jongens delen een kamer met jongens, meisjes met meisjes. 

Over het algemeen vinden de jongeren het prettig om een kamer te delen.  
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Hoe verloopt de asielprocedure.  

Nederland kan kinderen/jongeren onder de 18 jaar conform de wet niet terugsturen 

omdat ze minderjarig zijn en geen ouders of familie bij zich hebben. Daarom krijgen zij 

altijd opvang, onderwijs en begeleiding gericht op hun toekomst in of buiten Nederland 

totdat ze 18 jaar en voor de wet volwassen zijn. 

 

De asielprocedure neemt in principe maximaal zeven weken in beslag, maar in de 

praktijk kan dit (vanwege achterstanden IND) uitlopen tot vier à vijf maanden en soms 

nog langer. In deze fase worden de kinderen/jongeren opgevangen in een poa. Na 

afronding van de procedure verhuizen de jongeren naar een kleinschalige opvang in het 

land. Afhankelijk van de uitkomst van de asielprocedure is dit een kleinschalige opvang 

bij Nidos (als kinderen/jongeren een verblijfsvergunning krijgen) of het COA (als hun 

asielprocedure verlengd wordt of hun verblijfsvergunning afgewezen wordt). 

  

Contact met omwonenden en andere betrokkenen.  

Het COA en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat omwonenden en 

bedrijven in de omgeving van een nieuwe opvanglocatie voor kinderen/jongeren goed 

geïnformeerd worden over de komst van de kinderen/jongeren. Omdat de komst van een 

opvanglocatie vragen kan oproepen, organiseren de betrokken gemeente en het COA 

vooraf altijd een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens 

zo’n informatiebijeenkomst zijn alle betrokken partijen en verantwoordelijken aanwezig 

om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

 

Als de locatieopvang in gebruik is genomen, organiseert het COA regelmatig een overleg 

met omwonenden waarin de manager van de locatie met buurtbewoners, gemeente en 

politie overlegt hoe het gaat met de opvang. 

 

Vrijwilligerswerk 

Vaak zijn er lokale welzijns- of vrijwilligersorganisatie die graag een bijdrage willen 

leveren aan een goede opvang. Vrijwilligers kunnen zich ook rechtstreeks melden bij het 

COA. Als er een locatie komt, is hierover overleg tussen de gemeente en het COA. 

 

Meerwaarde opvanglocatie in een gemeente 

Naast het bieden van een veilige plek voor de kinderen/jongeren, kan een opvanglocatie 

een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de sociale cohesie door vrijwilligerswerk en 

participatieactiviteiten, lokale ondernemers kunnen extra inkomsten verkrijgen, er is meer 

werkgelegenheid en meer aanbod leerlingen voor scholen.  

 

Financiële vergoedingen                                                                                                       

Tevens zijn er financiële compensatie regelingen voor gemeenten. Gemeenten met 

een asielopvang hebben recht op verschillende financiële vergoedingen. De uitkering van 

die vergoedingen loopt via het COA.  

De financiële regelingen voor gemeenten met een opvang voor asielzoekers zijn 

vastgelegd in het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks de normbedragen vast voor de vergoedingen 

ervan en publiceert ze in de septembercirculaires van het gemeentefonds. 

Het COA verzoekt gemeenten elk jaar om een opgave van het aantal asielzoekers dat op 

1 januari van dat jaar op het adres van de COA-opvang staat ingeschreven in de 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006849/2014-01-06
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds
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Basisregistratie personen (BRP). Op basis van die opgaven berekent het COA de 

bijdrage voor dat jaar. De gemeente ontvangt een toekenningsbrief van het COA. De 

betaling verloopt via een decentralisatie-uitkering van het ministerie van BZK. 

 

Voor gemeenten waarmee het COA een bestuursovereenkomst of een 

overeenkomst voor een andere, aanvullende opvanglocatie heeft, bestaan de volgende 

regelingen:  

 

1. Vergoeding Capaciteitsplaatsen 
Voor bewoners van een COA-locatie die niet zijn ingeschreven in de 

Basisregistratie personen (BRP) heeft een gemeente recht op een vergoeding voor 

algemene voorzieningen zoals openbaar vervoer en infrastructuur (artikel 3, 

Faciliteitenbesluit). Deze vergoeding Capaciteitsplaatsen compenseert de gelden die 

gemeenten daarvoor per inwoner ontvangen vanuit het gemeentefonds. De hoogte 

ervan wordt als volgt berekend:   

• (capaciteit opvanglocatie) x (uitkeringsbedrag) x (uitkeringspercentage) x (90% 

bezettingsgraad) minus ((aantal in de BRP ingeschreven asielzoekers) x 

(uitkeringspercentage)). 

2. Vergoeding Wooneenheden 
Ter compensatie van gemiste inkomsten vanuit de onroerendezaakbelasting (ozb) 

hebben gemeenten recht op de vergoeding Wooneenheden (artikel 4, Faciliteiten 

besluit). Vijf bewoners vormen samen één wooneenheid. 

 
1. Vergoeding voor (vrijwilligers)werkgroepen 

Gemeenten kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de subsidie die ze 

verlenen aan vrijwilligerswerkgroepen die werkzaamheden verrichten in of voor het 

opvangcentrum (artikel 6, Faciliteitenbesluit). Deze eenmalige vergoeding bedraagt € 

454,00 per jaar, ongeacht het aantal werkgroepen. 

 

2. Vergoeding voor voorlichtingskosten 
Voor de reguliere voorbereidingskosten vanwege de vestiging van een 

nieuw opvangcentrum ontvangen gemeenten een eenmalige tegemoetkoming in de 

kosten van € 11.345,- (artikel 6, Faciliteitenbesluit). 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds
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3. Vergoedingen bij een noodopvang 
Ook gemeenten die op een andere manier zijn betrokken bij de centrale opvang van 

asielzoekers ontvangen hiervoor een vergoeding (artikel 5, Faciliteitenbesluit). Het 

bedrag voor deze uitkering is  €18,15 per asielzoeker per maand. 

 

Jeugdzorg 

Voor de WMO geldt dat gemeenten geen extra kosten hebben. Voor bewoners van het 

COA valt de WMO onder de regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). 

 

De ervaring leert dat op een procesopvanglocatie er bij uitzondering gebruik wordt 

gemaakt van jeugdhulp vanwege het kortdurende verblijf. De VNG heeft een 

informatiepagina voor gemeenten over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen: 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/asielzoekerskinderen  

 

Vanaf 1 januari 2019 regelen de gemeenten de jeugdhulp voor kinderen en jongeren op 

COA-locaties. Jaarlijks is decentraal een bedrag van €5,1 miljoen beschikbaar voor 

jeugdhulp dat verdeeld wordt over gemeenten, gebaseerd op het gemiddelde aantal 

minderjarige asielzoekers in hun gemeente (op locatie). Daarvoor stuurt het COA 

bezettingsoverzichten naar VNG. Het bedrag wordt maandelijks overgemaakt door het 

ministerie van BZK. 

 

Als de minderjarige staat ingeschreven in de BRP dan krijgt de gemeente ook budget uit 

de algemene uitkering voor jeugdhulp. Het budget uit de Decentralisatie Uitkering is 

aanvullend. Voor de minderjarigen die niet staan ingeschreven in de BRP ontvangt de 

gemeente de vergoeding capaciteitsplaatsen.  

 

Vanuit het COA wordt nog uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen 

in de kosten van Jeugdzorg in het geval van onbillijke hoge bedragen. Meerdere 

gemeenten in Nederland hebben de vraag gesteld over de gevolgen van het nieuwe 

woonplaatsbeginsel voor onze jonge bewoners. Voor ons is het van groot belang zo snel 

mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen in relatie tot het landelijk beleid zodat de 

gemeenten hier duidelijkheid in krijgen. Hiervoor is afstemming met de ministeries van 

J&V en SZW.    

 

Aanvullende informatie 

Informatie over een opvanglocatie in de gemeente https://www.coa.nl/nl/een-azc-de-

gemeente 

 

Informatie van de VNG en COA over asielopvang in een gemeente staat hier:  

https://vng.nl/publicaties/handreiking-proces-tot-realisatie-opvanglocatie-asielzoekers 

 

Over voogdij-organisatie Nidos https://www.nidos.nl/ 

  

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/asielzoekerskinderen
https://www.coa.nl/nl/een-azc-de-gemeente
https://www.coa.nl/nl/een-azc-de-gemeente
https://vng.nl/publicaties/handreiking-proces-tot-realisatie-opvanglocatie-asielzoekers
https://www.nidos.nl/
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Bijlage 2  
 

Opvanglocaties tijdens de asielprocedure 

 

Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens de asielprocedure vangen we 

asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure 

bieden we statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Afgewezen 

asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te 

bereiden. 

 

Centrale ontvangstlocatie 

Asielzoekers die Nederland binnenkomen, melden zich bij de Vreemdelingenpolitie 

(AVIM) in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Direct na hun aanmelding krijgen ze 3 tot 10 

dagen onderdak in de ‘centrale ontvangstlocatie’ (col) van het COA in Ter Apel of Budel. 

Daar krijgen ze een medische intake, tuberculose-onderzoek en het aanmeldgehoor. 

COA-medewerkers kijken of asielzoekers speciale aandacht of begeleiding nodig hebben 

en verstrekken maaltijden en verzorgingsproducten. 

 

Centrale ontvangstlocatie voor jongeren 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zich hebben aangemeld bij de 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) vangen we op in de ‘centrale ontvangstlocatie voor amv’ in 

Ter Apel. De jongeren krijgen daar een voogd van Stichting Nidos en staan vanaf dat 

moment onder zijn gezag. 

 

Procesopvanglocatie 

Na het aanmeldgehoor verhuizen asielzoekers naar een ‘procesopvanglocatie’ (pol) in de 

buurt van een kantoor van de IND. Daar doorlopen zij de algemene asielprocedure. 

Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure. 

Asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg 

via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). 

 

COA-medewerkers begeleiden asielzoekers tijdens het verblijf in de 

procesopvanglocatie. Ze geven praktische informatie over het wonen in Nederland en in 

een azc. In de procesopvanglocaties krijgen bewoners meestal eetgeld, zodat ze zelf 

kunnen koken. Vanwege de beoogde korte verblijfsduur is het activiteitenaanbod in de 

procesopvanglocatie beperkt: volwassenen kunnen de training Basaal 

Nederlands en vrijwilligerswerk op de locatie doen. Kinderen gaan naar school. 

Voor kinderen is er is op elke opvanglocatie een aanbod van sport, spel, kunst en 

muziek. Asielzoekers met een grote kans op een vergunning beginnen hier al met 

integratie en partipatie.  

 

Procesopvanglocatie voor amv  

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) van 15 tot 18 jaar verblijven tijdens de 

algemene asielprocedure in een ‘procesopvanglocatie voor amv’, of ‘pol amv’. Ze krijgen 

daarbij begeleiding van hun advocaat en Nidos-voogd. Ook jongeren van 13 en 14 jaar 

verblijven in een van onze procesopvanglocaties als Nidos nog geen opvanggezin voor 

hen heeft. 

 

COA-mentoren begeleiden de jongeren 24 uur per dag. De jongeren krijgen in de 

procesopvanglocatie eet- en leefgeld en een volledig aanbod van activiteiten. 

https://www.nidos.nl/
https://www.coa.nl/nl/node/143
https://www.coa.nl/nl/node/143
https://www.coa.nl/nl/node/155
https://www.coa.nl/nl/node/156
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Pre-procesopvanglocatie 

Asielzoekers die na hun verblijf in de centrale ontvangstlocatie nog niet kunnen starten 

met de algemene asielprocedure gaan naar een zogenaamde ‘pre-procesopvanglocatie’, 

of ‘pre-pol’. Daar doorlopen ze de rust-en voorbereidingstijd en wachten ze op de start 

van de procedure. De pre-procesopvanglocatie is geen reguliere locatie van het COA. 

Deze locatie is alleen nodig als de IND door een hoge instroom van asielzoekers een 

wachttijd heeft. 

Een pre-procesopvanglocatie bevindt zich vaak op het terrein van een azc. Het 

activiteitenaanbod is zoveel mogelijk hetzelfde als het aanbod in het azc. Zo kunnen 

bewoners alvast starten met het programma Wonen en leven op een COA-locatie. 

 

Opvang asielzoekers uit veilige landen 

De IND behandelt de asielaanvragen van asielzoekers uit veilige landen in een versnelde 

procedure. Ook wel 'spoor 2' genoemd. Het COA vangt deze mensen tijdens de 

versnelde asielprocedure versoberd en separaat op. Gaan ze in beroep? Dan verhuizen 

ze naar reguliere azc's.  

 

Asielzoekerscentrum (azc) 

Na de algemene asielprocedure gaan de meeste volwassen asielzoekers naar een azc: 

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel ‘statushouders’. Zij mogen in een azc 

wonen totdat zij woonruimte krijgen in een gemeente. 

Asielzoekers die in de verlengde asielprocedure zitten.  

Afgewezen asielzoekers. Zij hebben nog maximaal 28 dagen recht op opvang in een azc. 

In die tijd kunnen ze hun vertrek voorbereiden. Als ze niet zelfstandig binnen die termijn 

vertrekken, kunnen ze verhuizen naar een locatie voor terugkeer. 

In een azc krijgen de bewoners eet- en leefgeld en koken ze zelf. Wij bieden in het azc 

veel activiteiten en diverse programma’s waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun 

toekomst.   

 

Kleinschalige woonvoorziening voor alleenstaande jongeren 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen gaan na de algemene asielprocedure naar 

een opvanggezin, een kleinschalige opvangvoorziening van Nidos, of een 

kleinschalige woonvoorziening (kwv) van het COA. In een kwv wonen circa 20 jongeren 

vanaf 15 jaar zonder verblijfsvergunning. Of jongeren van 13-14 jaar zonder 

verblijfsvergunning waar Nidos nog geen opvanggezin voor heeft. Wij begeleiden de 

jongeren 24/7 bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. De jongeren krijgen net als in de 

procesopvanglocatie eet- en leefgeld en kunnen zelf koken. 

 

Beschermde opvang 

Alleenstaande jongeren zijn kwetsbaar en kunnen slachtoffer worden van mensenhandel 

en/of mensensmokkel, eergerelateerd geweld of een kindhuwelijk. Als Nidos vaststelt dat 

het risico groot is, plaatsen we de jongeren direct in de beschermde opvang. Het COA 

heeft een beschermde opvangvoorziening van Xonar in Zuid-Nederland. Hier bieden we 

de jongeren een veilige woonplek waar zij tot rust komen en kunnen werken aan hun 

weerbaarheid, competenties en toekomst. 

 

Opvanglocaties voor extra begeleiding en toezicht 

Sommige asielzoekers kunnen niet zelfstandig in een azc wonen. Ze hebben 

bijvoorbeeld psychische problemen, missen vaardigheden of zorgen voor overlast. Voor 

https://www.coa.nl/nl/node/143
https://www.coa.nl/nl/node/18
https://www.coa.nl/nl/node/1636
https://www.coa.nl/nl/node/1023
https://www.nidos.nl/
https://www.xonar.nl/
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hen zijn er 2 opvanglocaties: de intensief begeleidende opvang en de handhaving en 

toezichtlocatie. Ook kunnen we asielzoekers doorverwijzen naar Psychiatrisch en 

Forensisch Centrum Veldzicht. 
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Bijlage 3  
 

Huisregels op COA-opvanglocaties 

 

Voor de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op COA-opvanglocaties 

hanteert het COA huisregels (huisregels). Deze huisregels zijn aanvullend op de 

Nederlandse wet- en regelgeving en zijn geldig op alle COA-opvanglocaties.  

 

Maatregelen bij overtreding van de huisregels  

U moet altijd de instructies van COA-medewerkers volgen en de huisregels nakomen. 

Wie zich niet aan deze huisregels houdt, kan een maatregel opgelegd krijgen door de 

COAmedewerkers op uw COA-locatie. Een maatregel kan zijn dat een deel van uw 

weekgeld voor een bepaalde tijd wordt ingehouden. Bij zware overtredingen kan het COA 

u overplaatsen naar een COAlocatie met streng regime. Bij crimineel gedrag schakelt het 

COA de politie in. Ook bij vermoedens van strafbare feiten.  

 

1. Discriminatie, intimidatie en geweld  

In Artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie is verboden. 

Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, 

seksuele geaardheid, of welke grond dan ook, is niet toegestaan. Voor het COA is dit een 

heel belangrijke wet, omdat op COA-locaties heel veel verschillende mensen met 

verschillende achtergronden veilig moeten samenleven.  

 

Elke vorm van (het aanzetten tot) agressie en geweld tegen anderen is in Nederland 

verboden en wordt bestraft. Agressief en gewelddadig gedrag naar COA-medewerkers 

wordt zwaarder bestraft. 

 

Als u slachtoffer bent van bijvoorbeeld agressie, geweld of strafbaar seksueel gedrag, 

adviseert het COA u om aangifte te doen bij de politie. Is een familielid gewelddadig naar 

andere familieleden? Dan kan het COA hulp bieden. Heeft u hulp nodig of kent u iemand 

die hulp nodig heeft? Bespreek dit met een COA-medewerker. Er wordt dan naar de best 

mogelijke oplossing gezocht. Wij gaan discreet om met de informatie die u ons geeft. Uw 

veiligheid nemen wij serieus. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Veilig 

Thuis.  

 

2. Politieke of religieuze activiteiten  

Het COA is een politiek/religieus neutrale organisatie. Op een COA-locatie bent u vrij u 

geloof te belijden of uw politieke opvattingen te hebben. Maar anderen mogen op geen 

enkele wijze last hebben van uw politieke of religieuze activiteiten.  

 

3. Drugs, alcohol, wapens en illegale handel  

Illegale drugs zijn verboden op COA-opvanglocaties. U mag geen illegale drugs bezitten, 

verhandelen of gebruiken. Openbare dronkenschap is verboden.  

 

Wapens zijn verboden. Het bezit van wapens en de handel in wapens zijn verboden.  

 

4. Verbod op gezichtsbedekkende kleding  

Het is wettelijk verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen op een COA-locatie, 

omdat een COA-medewerker u dan niet kan identificeren. Denk bij gezichtsbedekkende 

kleding aan een nikab of boerka, maar ook een bivakmuts of een integraalhelm. Dit 



38 
 

Pagina 38 van 43 
 

verbod geldt voor medewerkers, bewoners en bezoekers in het azc. Het verbod geldt op 

de hele COA-locatie inclusief uw eigen woonruimte. Ook in scholen, zorginstellingen en 

overheidsgebouwen geldt dit verbod. Mondkapjes zijn wel toegestaan om 

besmettingsgevaar te verkleinen.  

 

5. Verplichte TBC-screening  

In sommige landen komt de besmettelijke ziekte tuberculose (TBC) veel voor. Als u uit 

een van deze landen komt, dan moet u verplicht een TBC-screening ondergaan. Dit 

onderzoek is pijnloos en Huisregels - Nederlands mei 2020 2 ongevaarlijk. Wanneer u 

tuberculose heeft, dan moet u zich verplicht laten behandelen. Tuberculose is over het 

algemeen goed te behandelen.  

 

6. Meldplicht  

Op alle COA-locaties heeft u meldplicht (meldplicht). U bent verplicht zich te melden op 

het tijdstip en de plek aangegeven door het COA. Specifieke informatie over uw 

meldplicht ontvangt u van een COA-medewerker op uw locatie. Heeft u een goede reden 

om niet aan deze meldplicht te voldoen? Dan moet u die vooraf aan een COA-

medewerker laten weten. U kunt dan vragen of u (tijdelijk) niet aan de meldplicht hoeft te 

voldoen. De COA-medewerker kan u vragen om bewijsdocumenten te laten zien waaruit 

blijkt dat u een geldige reden heeft om niet bij de meldplicht aanwezig te zijn.  

 

7. Woonruimte  

U mag gebruikmaken van een tijdelijke woonruimte van het COA. Deze ruimte is uw 

hoofdverblijf. Deze ruimte is alleen bestemd voor u en uw medebewoners. U mag hier 

geen andere mensen in laten wonen. U mag geen veranderingen aanbrengen aan de 

woonruimte of de meubels. U mag geen eigen meubels meenemen. Vanwege de 

brandveiligheid mag u geen eigen gordijnen of wandkleden ophangen. Als u iets 

beschadigt aan uw woonruimte, dan moet u zelf de reparatiekosten betalen. Dat geldt 

ook voor alle goederen die u van het COA in bruikleen heeft ontvangen. Uw woonruimte 

moet u zelf schoonhouden. Wanneer u verhuist, moet u uw woonruimte schoon 

achterlaten. U mag dan geen goederen van het COA meenemen. Alle bewoners zijn 

verantwoordelijk voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke faciliteiten van de 

woonruimtes en de directe omgeving rond de woonruimte. U mag geen huisdier hebben, 

tenzij u schriftelijk toestemming heeft van de leiding van de COA locatie. U moet COA-

medewerkers toegang geven tot uw woonruimte. Dit is nodig voor verplichte 

kamercontroles, onderhoud of reparaties. COA-medewerkers kunnen de woonruimte 

ongevraagd betreden als er gevaar dreigt voor de veiligheid en de volksgezondheid, 

bijvoorbeeld bij besmettingsrisico’s. Het kan gebeuren dat u naar een andere ruimte 

verhuist of dat een andere bewoner bij u in de woonruimte geplaatst wordt.  

 

8. Goederen in bruikleen  

U kunt bepaalde goederen tijdelijk van het COA lenen. Denk aan borden, bestek, 

linnenpakket, of een babypakket. Goederen die u heeft geleend, moet u weer inleveren 

zoals afgesproken met het COA.  

 

9. Brandvoorschriften  

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen gelden de volgende brandvoorschriften:  

• U mag niet roken in COA-gebouwen. Ook niet in uw eigen woonruimte. 

• U mag geen open vuur aansteken. Denk aan kaarsen, wierook, olielampen, etc.  
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• U mag alleen koken op de vaste kooktoestellen in de keukens. Tijdens het koken moet 

u altijd opletten. Blijf altijd in de buurt van het kooktoestel.  

• U mag alleen elektrische apparatuur gebruiken die het COA veilig vindt. Vraag dus om 

goedkeuring van een COA-medewerker.  

• Het is streng verboden een brandmelder af te plakken. • U mag het brandalarm niet 

activeren als er geen brand is.  

• Als er brand ontstaat, moet u ongehinderd kunnen vluchten. Daarom moeten de 

vluchtwegen altijd vrij zijn. Zorg dat kinderwagens of fietsen niet in de weg staan.  

• Wanneer het brandalarm afgaat, moet u het gebouw direct verlaten en buiten wachten. 

Vervolgens volgt u de instructies op van COA-medewerkers.  

• Zelfsluitende, brandwerende deuren moet u nooit openhouden. Daarom mag u een 

deurdranger nooit verwijderen.  

• Bewaar nooit benzine, alcohol of andere licht ontvlambare stoffen in uw woonruimte.  

• Van de wasdroger moet u altijd het stoffilter schoonmaken. Verwijder voor én na 

gebruik het stof uit de filter van de droger. Een vervuilde droger kan vlam vatten.  

 

10. Aansprakelijkheid  

Het COA is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen, ook niet 

als de schade door medebewoners of door anderen is veroorzaakt. U bent volledig 

aansprakelijk voor beschadigingen die u aanbrengt in of aan de woonruimte en/of de 

COA-inventaris en voor onzorgvuldig gebruik hiervan. De kosten voor herstel of 

vervanging verhaalt het COA op u. Als het niet duidelijk is wie een beschadiging heeft 

gemaakt aan een woonruimte, moet iedere bewoner van die woonruimte meebetalen aan 

de reparatiekosten. Bij verdwijning of beschadiging van COA-eigendommen doet het 

COA in veel gevallen aangifte bij de politie.  

 

11. Geluidsoverlast 

U mag geen geluidsoverlast maken. Tussen 22.00 en 8.00 uur moet het rustig zijn, zodat 

iedereen ongestoord kan slapen.  

 

12. Privacy  

De privacy op COA-opvanglocaties is belangrijk. Daarom is het verboden om zonder 

toestemming foto-, video- of geluidsopnamen te maken van medebewoners, 

medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen op de locatie. Deze regels gelden op 

alle locaties voor bewoners, medewerkers en bezoekers.  

 

13. Bezoekers  

Bezoekers die niet op de COA-locatie wonen, moeten zich melden bij de receptie bij 

aankomt en afmelden als zij vertrekken. Bezoekers zijn welkom van 8.00 uur tot 22.00 

uur. U bent verplicht uw bezoek op te halen bij de receptie. U bent verantwoordelijk dat 

uw bezoekers zich ook aan de huisregels houden. Op elke COA-locatie kunt u een 

‘Bezoekersreglement’ opvragen. Deze geldt voor alle bezoekers.  

 

14. Kinderen  

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het handelen van uw minderjarige kinderen. 

Als uw kinderen niet op school of in kinderopvang verblijven, bent u verantwoordelijk 

toezicht op uw kinderen te houden. Schade veroorzaakt door uw minderjarige kinderen 

moet u betalen. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar moeten in Nederland verplicht naar 

school. Als ouder of verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kinderen naar school gaan. 
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Als uw kinderen niet naar school gaan, maakt Huisregels - Nederlands mei 2020 4 het 

COA of de school daarvan melding. U kunt dan een forse geldboete krijgen. U kunt bij de 

infobalie vragen hoe u uw kind aanmeldt bij een school in de buurt. 
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