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Geacht college, 

 

U heeft recent een besluit genomen over de door COA gewenste opvang van Alleenstaande 

Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) aan de Panovenweg 14 te Rekken. Een besluit dat u mede 

heeft genomen op basis van het advies dat wij als Brede Werkgroep aan u hebben uitgebracht. Door 

middel van deze brief geven wij onze inhoudelijke reactie op uw eindoordeel en ons beeld bij het 

doorlopen proces. 

 

Een eerste reactie 

We hebben in ons advies (kenmerk: 20221102DCRBW01) gemarkeerd dat solidariteit en maatwerk de 

“sleutels” zijn tot oplossing van het opvangvraagstuk in ons land. Tevens hebben we betoogd dat de 

gehele samenleving - inclusief de doelgroep AMV’ers - gebaat is bij een lange termijn focus: hoe 

kunnen we (potentieel) nieuwe Nederlanders een goede ondersteuning bieden, zodanig dat zij 

optimaal kunnen integreren in onze samenleving? De doelgroep AMV’ers vergt in dit kader een 

specifieke benadering. Het betreft een complexe en kwetsbare doelgroep binnen de asielketen. In ons 

advies hebben we op basis van uitgebreid literatuur- en veldonderzoek deze complexiteit toegelicht. 

Het antwoord is ons inziens “kleinschaligheid”: veilige, overzichtelijke en geborgen woon- en 

leefomgevingen voor AMV’ers. Met intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht. Met daarbij 

nadrukkelijk oog voor de signatuur en draagkracht van locaties en de zorgen en belangen van 

omwonenden. Onze conclusie na het lezen van uw persbericht en uw collegebesluit is dat uw besluit 

niet aansluit bij onze adviezen. De weegschaal is doorgeslagen naar de voor het COA benodigde 

minimale “massa” voor een rendabele businesscase. Daarnaast laat u de deur wagenwijd openstaan 

voor een verdere uitbreiding van de opvangvoorziening richting toekomst. Wij zijn teleurgesteld over 

deze uitkomst en hebben zorgen voor de (nabije) toekomst. Deze zorgen hebben betrekking op zowel 

de kwaliteit van ondersteuning van de AMV’ers als de veiligheid en leefbaarheid in de (directe) 

omgeving.  

 

Betrokkenheid van Rekken 

Rekken en omgeving heeft het afgelopen half jaar haar nek uitgestoken. De Werkgroep De Kolonie 

heeft monnikenwerk verricht met haar enquête, literatuuronderzoek en uiteindelijke 
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onderzoeksrapport. Vervolgens is onder de hoede van de DCR de Brede Werkgroep aan de slag 

gegaan. In een kort tijdsbestek is in onze ogen een kwalitatief en gebalanceerd advies, gebaseerd op 

feiten en argumenten, afgeleverd. In dit advies oog voor zowel de opvangproblematiek in ons land als 

het perspectief voor Rekken en de directe omgeving van de Panovenweg. We hebben als Brede 

Werkgroep laten zien dat “het” kan: een constructief en respectvol gesprek tussen inwoners met 

(grote) zorgen en inwoners die kansen zien. Bijzonder in een tijdperk vol polarisatie en focus op eigen 

belang. Het resultaat van het overleg is dat beide “stromingen” zich unaniem hebben geschaard 

achter het advies om circa 20 AMV’ers te huisvesten aan de Panovenweg 14. Tevens heeft de Brede 

Werkgroep aangegeven open te staan voor verder onderzoek naar de inzet van onbenutte capaciteit 

voor huisvesting van gezinnen. Daarmee hebben we bereidheid getoond ons aandeel te pakken in de 

oplossing van het nationale opvangvraagstuk. Ook dit is geen vanzelfsprekendheid in het huidige 

tijdsgewricht. Zie de situatie in veel andere gemeenten.  

 

Waarom zijn we teleurgesteld en hebben we (grote) zorgen? 

 

Besluit gaat voorbij aan gemaakte procedurele afspraken 

We hebben met uw college (in de persoon van de burgemeester) procedurele afspraken gemaakt. Een 

van deze afspraken betrof de insteek van ons onderzoeksproces. Op verzoek van de burgemeester 

hebben we dit proces langs twee sporen vormgegeven. Spoor 1 betrof de uitwerking van een advies 

uitgaande van het formele verzoek van COA (50 tot 80 AMV’ers voor tien jaar). Spoor 2 had betrekking 

op het in kaart brengen van mogelijkheden en voorwaarden voor een alternatieve vormen van opvang 

van asielzoekers/ vluchtelingen. Dit bij een negatief advies vanuit Spoor 1. Met als doel om vervolgens 

met elkaar - gemeente, COA en Brede Werkgroep - het gesprek hierover te hebben. Een dergelijk 

gesprek heeft niet plaatsgevonden. In plaats daarvan heeft uw college direct een keuze gemaakt voor 

een alternatief scenario en deze keuze bilateraal besproken met het COA. Ook heeft de burgemeester 

toegezegd dat er nog een brede enquête zou worden georganiseerd om het draagvlak in Rekken en 

omgeving voor alternatieve scenario’s te polsen. In tegenstelling tot deze toezegging is een dergelijke 

enquête vooralsnog niet georganiseerd. Gaat dit alsnog gebeuren?  

 

Communicatie van het besluit niet passend bij traject 

We hebben uw besluit moeten vernemen per brief, vergezeld met vooraf een korte mondelinge 

toelichting van de beleidsmedewerker. Dit past ons inziens niet bij de gevoeligheid van het traject, een 

zorgvuldig proces en de intensieve samenwerking van de afgelopen periode. Waarom heeft uw college 

niet gekozen voor een mondelinge toelichting op een (concept) besluit  door de burgemeester aan de 

Brede Werkgroep. Dit voorafgaande aan openbaring van het besluit. In een inhoudelijk gesprek had u 

uw beweegredenen om af te wijken van ons advies kunnen toelichten. We hebben in de weken na uw 

besluit meerdere malen verzocht om uw onderbouwing/ argumentatie te delen met ons. Deze 

onderbouwing bleek nog in de maak gedurende deze periode. Pas maandag 12 december is de 

toelichting op uw collegebesluit aan ons beschikbaar gesteld. Meer dan twee weken na uw besluit en 

bijna een week na uw persbericht. Kunt u ons inzicht geven welke stappen u tussen uw collegebesluit 

en openbaring van het collegevoorstel heeft gezet? 

 

Berichtgeving over besluit roept vragen op 

We hebben vragen en opmerkingen bij verscheidene passages uit uw persbericht en brief. Waaronder 

de volgende passage: “De brede werkgroep pleit voor een kleinschalige vorm van opvang voor deze 

jongeren, met maximaal 20 jongeren op de locatie. Dit is voor het COA niet haalbaar. Het collegebesluit 

ligt dus niet geheel in lijn met het advies vanuit de brede werkgroep.” Eerlijk gebiedt ons te zeggen dat 
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uw besluit eerder geheel niet in lijn ligt met ons advies. Iets wat versterkt door de volgende passage: 

“Na 2 jaar kan er samen met de omgeving worden gekeken of het COA het aantal jongeren kan 

uitbreiden en zo ja, onder welke voorwaarden”.  

 

We krijgen de indruk dat de businesscase van het COA de rode draad is geweest binnen het proces en 

uw gesprekken met het COA. Hiermee hebben we grote moeite en vinden we zeer onwenselijk. We 

ervaren dat andere zwaarwegende elementen (veiligheid buurt, adequate opvang voor de AMV ers, 

leefbaarheid) ondersneeuwen bij het financiële en organisatorische belang van het COA. We hebben 

in ons advies betoogd dat er sprake is van een totaal andere businesscase op het moment dat de 

vastgoedeigenaar conform gebruikelijke demarcatie van taken zijn verantwoordelijkheid neemt voor 

het deugdelijk werken van de installaties. En daarnaast de huidige omvang (aantal plekken) van het 

gebouw als leidend uitgangspunt wordt gehanteerd. Een rigoureuze verbouwing is dan niet 

noodzakelijk en de vastgoedeigenaar ontvangt nog steeds meer dan acceptabel rendement. Hoe 

scherp heeft u het gesprek gevoerd met COA op dit punt? Heeft u inzicht gekregen in de 

businesscase? Vanaf deze plek nogmaals het verzoek deze businesscase (desnoods in vertrouwen) te 

(laten) delen met ons.  

 

Een kwalitatieve impactanalyse ontbreekt  

Uw berichtgeving over het collegebesluit en het collegebesluit zelf leggen de nadruk op de urgentie en 

omvang van het opvangvraagstuk. Over deze urgentie hebben wij zelf ook iets gezegd in ons eerdere 

advies. U geeft aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben als gemeente voor het 

organiseren van opvang. Wij begrijpen dit gevoel, maar ervaren op geen enkele wijze uw 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor uw huidige inwoners en voor een zorgvuldige en 

kwalitatieve opvang van AMV’ers. We missen het perspectief van de inwoners van Rekken en 

omgeving en een analyse van de te verwachten impact op deze (directe) omgeving. We zijn daarbij 

geschrokken van de kwaliteit van de scenario-analyse die ten grondslag ligt aan uw besluit. Deze 

analyse is incompleet, op onderdelen incorrect, heeft een zekere vooringenomenheid en redeneert 

primair vanuit “aantallen” en euro’s. Ook kapt u eventuele alternatieve varianten (zie scenario 4 - 

tussenvoorziening) zonder enig overleg of verkenning af omdat u “dit niet wenselijk vindt” of geen 

navraag heeft gedaan naar de mogelijkheden bij COA (“AMV en AZC asielzoekers vragen andere 

begeleiding. Dan krijg je 2 aparte opvanglocaties in 1 pand. De vraag is of dat voor deze aantallen 

wenselijk en haalbaar is voor het COA, ook qua personeel etc.”). Waarom zijn deze varianten niet 

verder met ons en het COA verkend en besproken? 

 

U heeft uw besluit mede gebaseerd op een opgestelde omgevingsanalyse. Wij hebben onze 

medewerking verleend aan deze analyse. Enkele werkgroepleden hebben op meerdere momenten 

inhoudelijke bijdragen gedaan, vragen gesteld en aanpassingen voorgesteld. Zij kijken terug op een 

intensief en soms moeizaam proces van totstandkoming. Het uiteindelijke document benoemt alle 

relevante thema’s en aandachtspunten. Tegelijkertijd is de uitwerking van de analyse op verscheidene 

onderdelen mager of ondermaats. Het document is verworden tot een “vraag-antwoord spel” met 

COA in plaats van een gemeentelijke (risico)analyse van de impact op leefbaarheid en veiligheid. 

Daarbij geeft de beantwoording van relevante vragen en geuite zorgen vanuit de Brede Werkgroep 

ons inziens op onderdelen een niet correcte weergave van de werkelijkheid. Ook de impact van een 

afwijkende omvang van 44 plekken wordt niet toegelicht.  

 

Een belangrijk punt van zorg is echter dat bij diverse aandachtspunten wordt aangegeven dat deze in 

het kader van de bestuursovereenkomst verder worden uitgewerkt. Wij zijn van mening dat deze 
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uitwerking voorafgaande aan het collegebesluit had moeten plaatsvinden. Met name een gedegen 

risico/veiligheidsanalyse wordt gemist. In dit kader lijkt bijvoorbeeld een uitspraak “dat extra inzet van 

de politie niet noodzakelijk is” prematuur. Dit gelet op de ervaringen bij andere opvanglocaties met 

“de aanzuigende werking” op ongewenste “gasten”. Hoe bent u tot deze conclusie gekomen? Ook 

geeft het COA aan dat het belangrijk is om in te steken op verbinding en de jongeren elkaar 

georganiseerd te laten ontmoeten. We kunnen ons hier moeilijk een voorstelling van maken. Dit gelet 

op de aard van de doelgroepen van Tactus en met name Trajectum. De cliënten van Trajectum zijn 

mensen met gedragsproblemen, veelal strafrechtelijk vervolgd. Is het wenselijk om juist deze 

doelgroep met AMV’ers in contact te laten komen? Of werkt deze interactie averechts? Het antwoord 

op deze vraag hadden we graag gezien in de veiligheidsanalyse.  

 

Onvoldoende rekening gehouden met de aard van de locatie 

De locatie Panovenweg 14 is geen standaardlocatie. Dit door haar decentrale ligging, in een bosrijke 

onoverzichtelijke omgeving, de aanwezigheid van zorginstellingen en het ontbreken van specifieke 

voorzieningen. In ons advies zijn we hierop ingegaan en hebben we stilgestaan bij 

“absorptievermogen” van de locatie. Diverse aandachtspunten en karakteristieken van de locatie zijn 

benoemd. In de omgevingsanalyse wordt globaal ingegaan op deze zaken. Tegelijkertijd zien we veel 

open einden. Te denken valt aan de voortdurende gebrekkige GSM-dekking op de locatie, de beperkte 

capaciteit van de buurt- en belbus, de wisselwerking met de voorzieningen van Tactus en Trajectum 

en de beperkte inrichting van de dagbesteding voor de jongeren. Dit zijn wat ons betreft geen details 

die we - gemeente, COA en Rekken - in een later stadium uitwerken. Essentieel is ook een goede 

begeleiding van en voldoende, kwalitatieve dagbestedingsmogelijkheden voor de jongeren. Juist voor 

deze locatie is het essentieel dat deze zaken expliciet worden gemaakt. Zo wordt in 2.5 van de 

toelichting op het collegebesluit als voorwaarde benoemd het op orde hebben van een goed 

gekwalificeerd begeleidingsteam voordat de opvang van start gaat. Echter is niet concreet gemaakt 

wat dat inhoudt. Hoeveel begeleiders aanwezig op een maximaal aantal AMV-ers en welke 

beroepskwalificaties en competenties moeten zij bezitten? 

 

Zorgen over open einde constructie 

We kunnen ons vinden in het besluit om na een periode van twee jaar het functioneren van de 

opvanglocatie in de (directe) omgeving te evalueren. Essentieel is om de voorkant (lees: nu) in 

gezamenlijkheid te bepalen hoe een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd en onder welke condities/ 

bij welke conclusies de opvang kan worden gecontinueerd. Het uitwerken en doorspreken van “wat 

als” scenario’s hoort hier bij. Ook het scenario “stoppen” moet worden uitgewerkt. Hoe kijkt u als 

college hier tegenaan? Is stoppen na twee jaar een reële mogelijkheid bij ongewenste effecten en 

mogelijke problematiek op het vlak van veiligheid en leefbaarheid? En kan er worden besloten/ 

afgedwongen dat een verdere uitbreiding van de locatie achterwege blijft? Na het lezen van uw 

collegebesluit krijgen wij ondanks het gestelde onder argument 2.6. (“Zo niet, dan is er de optie om te 

stoppen met de opvanglocatie”) de indruk van niet. Voor ons is een harde randvoorwaarde dat 

inwoners van Rekken en omgeving via de DCR en/of Brede Werkgroep daadwerkelijk mee kunnen 

praten en beslissen over de opzet van de evaluatie en dat er eveneens dat iets wordt gedaan met onze 

opmerkingen en ervaringen. Dit vergt wat ons betreft een stevige juridische verankering, bij voorkeur 

door een extern deskundig juridisch adviseur.  

 

Wij zijn pertinent tegen opschaling van de opvanglocatie na 2 jaar. De argumentatie hiervoor is in deze 

brief en ons eerdere advies vervat. Een dergelijke uitbreiding is zowel vanuit het perspectief van een 
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AMV’er als gelet op de leefbaarheid in de omgeving onwenselijk. Wij roepen u en/of de gemeenteraad 

op uw besluit op dit punt te herzien.  

 

Hoe verder wat ons betreft? 

Wij realiseren ons de scherpte in deze brief. Dit komt voort uit onze zorgen naar aanleiding van uw 

besluit en ons ongenoegen over de staart van het proces en de vele vragen die uw oordeel oproept. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de aard van uw besluit en wijze van openbaring iets heeft gedaan 

met het tijdens het proces opgebouwde vertrouwen van een groot deel zo niet alle leden van de 

Werkgroep in “de overheid”. Het lijkt ons goed om hierover het gesprek te voeren. Wij geven u 

daarnaast graag een mondelinge toelichting op deze brief en onze zienswijze.  

 

U kunt op Rekken blijven rekenen voor een bijdrage aan het opvangvraagstuk in ons land. Ons 

standpunt blijft dat een kleinschalige opvangvoorziening past bij de aard en opzet van de locatie. Een 

Proces Opvanglocatie voor AMV’ers (POA) van 44 jongeren is wat ons betreft niet kleinschalig en niet 

passend. Wij gaan graag met u en COA in overleg om te bespreken wat wel passend en mogelijk is. Dit 

conform de eerder aangehaalde afspraak met de burgemeester. Essentieel is hoe zaken vastgelegd 

gaan worden in de bestuursovereenkomst. Wij roepen u op Rekken en omgeving (in casu de DCR en of 

de Brede Werkgroep) een volwaardige plek aan de gesprekstafel met u als gemeente en het COA te 

geven. Dit zodat we in gezamenlijkheid werken aan wat uiteindelijk een tripartite-overeenkomst 

wordt. Door een dergelijke werkwijze creëren we commitment en waarborgen we dat voor Rekken 

belangrijke randvoorwaarden op adequate wijze worden opgenomen in de overeenkomst. Bouw met 

ons aan “wederzijds vertrouwen”.  

 

Slotnoot 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot 

ondergetekenden. Wij hebben deze brief ook naar de gemeenteraad verzonden. Dit gelet op de 

gesprekken die we de afgelopen periode met (een deel van) de raad hebben gehad.  

 

Namens DorpsCoöperatie Rekken , 

 
Lotte Roos 

 

Voorzitter Brede Werkgroep               

 
Mieke van Aspert-Mos         

 

dorpscooperatierekken@gmail.com 

 

Afschrift: gemeenteraad Berkelland.  

mailto:dorpscooperatierekken@gmail.com

