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Gecombineerde inzet noodopvanglocatie Christiaan Geurtsweg in de vluchtelingenketen 

Voorstel eenheid Projecten Vastgoed en Grond/JZW: 
1) Kennisnemen van de bevindingen van het onderzoek naar gecombineerd gebruik van de 

Christiaan Geurtsweg in de vluchtelingenketen 
 

2) Kennisnemen van de laatste informatie over de huisvesting van statushouders 
 

3) Afzien van verdere inspanningen om te komen tot gecombineerd gebruik van de Christiaan 
Geurtsweg 

 
4) Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 

 

5) In de brief aan de gemeenteraad ook de laatste stand van zaken ten aanzien van de realisatie 
van het AZC aan de Deventerstraat meenemen.  

Openbaarheid 

 

• voorstel/besluit wel openbaar     

• toelichting wel openbaar  

• bijgevoegde stukken Financiële bijlage NO. 
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Samenvatting 
Aan de Christiaan Geurtsweg staat het door COA gehuurde pand voor vluchtelingen opvang leeg. Er 
is door COA aanzienlijk veel maatschappelijk geld in geïnvesteerd. Ook is er door COA en de 
Gemeente aanzienlijk geïnvesteerd in draagvlak in de omgeving, en dat is ruimschoots aanwezig. 
COA heeft een relatief duur en kortlopend contract met de eigenaar en is voornemens dit per 1 juli 
2017 te beëindigen op basis van de dalende instroom en huidige AZC capaciteit in het land. 
 
Het pand is niet geschikt als (structurele) AZC locatie om de volgende redenen:  
- gebrek aan voorzieningen 
- een kortlopend huurcontract 
- het draagvlak in de omgeving op basis van tijdelijkheid 
- en de tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan.   
 
Het linkerbouwdeel is onderzocht op mogelijkheden om hier statushouders te huisvesten. Hiervoor is 
het in de huidige staat evenmin geschikt; keukenvoorzieningen en wifi op de kamers ontbreken. Wel 
is het pand eventueel geschikt te maken voor 60-80 statushouders verdeeld over drie verdiepingen. 
Dan moet een aantal voorzieningen worden toegevoegd en is separatie van het rechterbouwdeel 
noodzakelijk. Het rechterbouwdeel blijft daarmee mogelijkerwijs beschikbaar als buffer voor 
noodopvang; in ieder geval tot 1 juli 2017.  
 
COA kan de gemeente het gebruik aan van het pand tot 1 juli 2017 aanbieden zonder vergoeding 
voor de huur; de kosten voor verbouwen, gas, licht, elektra, beheer en calamiteiten komen wél voor 
rekening van de gemeente. De gemeente huisvest statushouders binnen de financiële en tijdelijke 
kaders van het Gemeentelijke Versnellingsarrangement (GVA: financiële tegemoetkoming voor max 
2 jaar per statushouder). Om de additionele investering te rechtvaardigen en de doorstroom op de 
reguliere woningbouwmarkt te faciliteren is een periode tot medio 2018 noodzakelijk. Uit gesprekken 
met de eigenaar is gebleken dat hij genegen is tot medewerking tegen financiële condities passend 
bij het GVA, waarbij het andere bouwdeel beschikbaar blijft voor noodopvang.   
 
Echter de aanhoudende daling en de beduidend lagere taakstelling voor Apeldoorn in 2017 (zie 
bijlage) én het feit dat het GVA niet voorziet in middelen om de verbouw en het benodigde beheer te 
organiseren maakt dat er een exploitatietekort van ca 200.000 euro aanwezig blijft. Met het COA en 
de Provincie zijn ambtelijk en bestuurlijk gesprekken gevoerd om dit tekort te beslechten, om 
maximale flexibiliteit in het vluchtelingendossier te behouden en zo ook te kunnen anticiperen op een 
mogelijke onverwachte toekomstige toename in vluchtelingenstroom. Dit heeft niet geleid tot het 
financieel sluitend krijgen van de Apeldoornse casus.  
 
In deze gesprekken is wel gedeeld dat er nog steeds grote aantallen statushouders landelijk in AZC’s 
verblijven en dat Gemeenten, ook in onze regio, achterlopen op de taakstelling. De Provincie zal hier 
in 2017 sterker op gaan sturen. Het college blijft van mening dat het pand aan de Christiaan 
Geurtsweg kwalitatief en qua ligging passend is voor deze doelgroep en houdt de mogelijkheid open, 
indien de eigenaar of omliggende gemeenten daartoe verzoeken, dit proces op die locatie te 
faciliteren.   
  
 
1. Inleiding 

Aanleiding 
Door de teruglopende instroom asielzoekers blijft de gerealiseerde noodopvang aan de 
Christaan Geurtsweg buiten gebruik. De aantallen vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen, 
ijlen na, en zijn dit half jaar nog hoog. Op uw verzoek is onderzocht of beide ontwikkelingen aan 
elkaar te koppelen zijn, en of de Christiaan Geurtsweg te gebruiken is als een eerste 
huisvestingsaanbod voor statushouders. Dit eventueel in combinatie met een AZC- satelliet 
functie of een bufferfunctie noodopvang. 
 
Bestuurlijk belang 
In de Christiaan Geurtsweg is begin dit jaar veel maatschappelijk geld geïnvesteerd door het 
COA. Daarnaast is er door COA en de gemeente aanzienlijk geïnvesteerd in draagvlak rondom 
deze locatie en dat is ook aanwezig. Door de huidige dalende instroom staat het pand nu leeg. 
Een zinvolle bestemming in de vluchtelingenketen en een mogelijk anticiperen op een 
onverwachte toename van de instroom dragen bij aan de flexibiliteit die nodig is in het 
vluchtelingendossier. De gemeente is hierin faciliterend en draagt geen financiële 
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verantwoordelijkheid. Ten aanzien van de doelgroep statushouders heeft de Gemeente een 
eigen taakstelling: de (aan Apeldoorn gekoppelde) statushouders moeten wij binnen 10 weken 
huisvesting bieden. Het streven is daarbij om dit zo te doen dat de regulier woningzoekende in 
het sociaal woningbouwsegment niet geconfronteerd wordt met oplopende zoektijden. De 
oplossing daarvoor kan zijn (tijdelijk) gecombineerde woonruimte aan te bieden. Hiervoor staat 
Gemeenten het instrument GVA (GemeentelijkVersnellingsArrangement) ten dienste. Een deel 
van de niet in gebruik zijnde noodopvang kan mogelijk dienen als gecombineerde groepsgewijze 
huisvesting.  
 
Centrale vraag 
Kan het college instemmen met de bevindingen dat door de dalende huisvestingstaakstelling en 
het ontbreken van dekking voor de te nemen aanvullende investeringen in voorzieningen en 
beheer, afgezien wordt van de aanwending van de Christiaan Geurtsweg als eerste 
opvanglocatie voor Apeldoornse statushouders?  
 
Deelt het College de opvatting dat het pand gezien de genomen investeringen door het COA, het 
hoge kwaliteitsniveau en de gunstige ligging geschikt blijft om in te zetten indien er regionale 
en/of een nieuwe tijdelijke vraag ontstaat  in de vluchtelingenketen? En zo ja is het College 
bereid indien de vraag zich voordoet opnieuw in te stemmen met een tijdelijke ontheffing van het 
vigerende bestemmingsplan voor deze doelgroep?   
 

2. Kader 
2016-002457 Haalbaarheidsstudie naar nevenvestigingen AZC en voortgang noodopvang 
Christiaan Geurtsweg  
Gemeentelijk VersnellingsArrangement 

 
3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 

Faciliteren van flexibiliteit in het vluchtelingendossier 
 

4. Argumentatie 
Na een periode waarin COA en gemeenten intensief bezig zijn geweest met het geschikt maken 
van locaties om aan de verhoogde instroom van vluchtelingen te kunnen voldoen, is er nu een 
periode aangebroken waarin de instroom afneemt en er een herbezinning plaatsvind op de 
landelijke portefeuille aan (potentiële) opvanglocaties. Tegen deze achtergrond is met het COA 
onderzocht of een deel van leegstaande noodopvanglocatie aan de Christiaan Geurtsweg 
gebruikt kan gaan worden voor een tijdelijke AZC-satelliet functie; gecombineerd met een 
bufferfunctie noodopvang en/of tijdelijke groepsgewijze opvang voor statushouders.  
  
Het onderzoek leidde tot navolgende bevindingen: 
- COA heeft tot 1 juli 2017 een lopend huurcontract voor de gehele locatie 
- COA is niet voornemens verder te investeren in de Christiaan Geurtsweg om extra AZC 
capaciteit te organiseren:  er is namelijk voldoende AZC capaciteit in den lande  
- kortlopende (dure) huurcontracten worden beëindigd   
- tav buffercapaciteit krijgen panden die reeds in gebruik zijn en langer lopende contracten 
hebben ‘voorrang’;   
- COA heeft eigenaar geïnformeerd dat van de optie tot verlenging geen gebruik gemaakt gaat 
worden. 
- Gedurende de looptijd van het huidige contract kan de gemeente om niet gebruik maken van 
(delen) van het pand voor statushouders 
- Hiervoor zijn aanpassingen met name in de voorzieningensfeer noodzakelijk (gezamenlijke 
kookvoorzieningen per etage, wijziging in toegang en extra wifi voorzieningen) 
- binnen het contract dat COA heeft met de eigenaar kan het COA deze aanpassingen uitvoeren; 
kosten voor rekening van de gemeente   
- binnen de verleende tijdelijke Omgevingsvergunning kan het COA deze aanpassingen 
uitvoeren    
- In overleg met het COA is gekozen voor het inzetten van de zgn linkervleugel (begane grond en 
2 verdiepingen). 
- mocht er zich onverhoopt weer een toename van de vluchtelingenstroom voordoen, deze 
locatie binnen 48 uur inzetbaar gemaakt moet kunnen worden als noodopvang. De 
rechtervleugel blijft bij scheiding van de linkervleugel hiertoe volledig geoutilleerd en heeft dan 
een capaciteit van ca 350 bedden.   
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In de linker vleugel zijn 3 woonlagen met 50 kamers beschikbaar. Per kamer kan huisvesting 
worden geboden aan de samenstelling waarin ook in de toekomst structurele huisvesting wordt 
geboden. Dus ofwel aan 1 persoon (kleinere kamers) ofwel aan meerdere personen in 
familieverband (grootste kamers). Gemiddeld is gerekend met een bezetting van 60. De 
bezetting kan (afhankelijk van het aantal gezinnen) hoger of lager zijn.  
 
De plaatsing van statushouders geschiedt onder het Gemeentelijk VersnellingsArrangement. De 
vergoeding die aan de gemeente verstrekt wordt is €75 per statushouders per week. De 
betrokken statushouders kunnen maximaal 2 jaar onder het GVA worden geplaatst. De regeling 
komt eind 2018 te vervallen. Dat betekent dat de aanmelding voor 31-12-2016 moet worden 
gedaan. Statushouders die onder het GVA vallen ontvangen gedurende die periode geen 
uitkering, maar behouden hun COA-moneycard en COA-verzekering. 
 
De gemeente is verantwoordelijk om een goed functionerende beheersituatie te creëren samen 
met de bewoners. Mensen wonen als statushouder zelfstandig. Er is geen noodzaak voor 7x24 
uurs beheer/beveiliging zoals in een noodopvang of AZC. Echter er zal wel degelijk door de 
groepsgewijze huisvesting behoefte zijn aan een vorm van beheer. Ook voor de omwonenden uit 
de Klankbordgroep is dit aangegeven als een belangrijke voorwaarde voor draagvlak.  
Daarnaast is zinvolle dagbesteding van belang. Er zal met Vluchtelingenwerk en een aantal 
andere partijen (zoals Present) gekeken moeten worden welk programma op locatie geboden 
wordt. Met Vluchtelingenwerk wordt nader bepaald welk deel van het coachingstraject bij 
vestiging op de Christiaan Geurtsweg, en welk deel later –wanneer er structurele woonruimte 
beschikbaar is gekomen- kan worden geboden.   
 
In de financiële bijlage (NO) zijn de diverse kostencomponenten afgezet tegen de geschatte GVA 
inkomsten. Helder is dat het GVA geen dekking geeft voor de additionele investeringen die nodig 
zijn in het pand en de beheerskosten. Tevens vergroot de dalende instroom en de verlaagde 
taakstelling voor de eerste helft van 2017 het financiële risico. 
Gezien de sturende rol die de Provincie’s vervullen in het behalen van de landelijke taakstelling 
voor het plaatsen van statushouders is nadrukkelijk gesproken met de Provincie Gelderland over 
een financiële bijdrage. Deze bijdrage is niet op de korte termijn en niet zonder eigen financiële 
inzet (co-financiering) door Apeldoorn te realiseren. Gezien de behaalde resultaten op de 
Apeldoornse taakstelling is dit laatste niet aan de orde. Het belang van de Provincie wordt wel 
groter indien de regiogemeenten die achterlopen op hun taakstelling aangeven een gezamenlijke 
oplossing te willen realiseren. In dat geval is de Gemeente Apeldoorn bereid indien gewenst het 
gesprek hierover met de eigenaar van de Christiaan Geurtsweg en de Provincie te hervatten en 
bijvoorbeeld in planologische zin faciliterend op te treden door opnieuw een tijdelijke ontheffing 
op de vigerende kantorenbestemming toe te staan.   
 

5. Risico’s  
Het voorliggende besluit kent geen financiële risico’s.  
Het besluit heeft geen nadelig effect op het behalen van de taakstelling voor Apeldoornse 
statushouders binnen de eerder genoemde kaders.  
Het besluit kan op weerstand stuiten bij de directe omgeving omdat Apeldoorn de mogelijkheid 
openhoudt om te anticiperen op instroom en er dus enige mate van onzekerheid blijft voor de 
omliggende bedrijven en omwonenden over het al dan niet in gebruik nemen van het pand. 
Echter de mate van  instroom die zich bij de doelgroep statushouders zal voordoen, zal nooit de 
omvang kennen van de oorspronkelijke ingeschatte maximale aantal van 600 vluchtelingen. 
Tevens blijft de vergunning een tijdelijk karakter houden. Daarnaast is er in eerder overleg ook 
waardering uitgesproken voor de zoektocht naar flexibiliteit en de bestuurlijke wens te 
anticiperen in een moeilijk te plannen dossier.  
 

6. Maatschappelijk draagvlak 
De klankbordgroep Christiaan Geurtsweg heeft aangegeven geen problemen te hebben met de 
tijdelijke komst van statushouders, naast eventuele buffer voor noodopvang. Zij onderschrijven 
het belang van het in stand houden van een noodlocatie en het benutten van een pand waar fors 
in is geïnvesteerd. Van belang voor hen zijn de duur van de tijdelijke bewoning (geen 
permanente locatie) en het organiseren van een goede beheersituatie en een aanspreekpunt bij 
vragen of calamiteiten.  
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7. Communicatie van het besluit 
Direct na uw besluit zal de Klankbordgroep Christiaan Geurtsweg per brief worden geïnformeerd. 
Zij zijn in de afgelopen maanden 2 maal mondeling geïnformeerd over de voortgang in de 
zoektocht. Ook met de eigenaar is persoonlijk contact opgenomen.  
De Raad wordt geïnformeerd middels bijgevoegde raadsbrief, waar ook dieper wordt ingegaan 
op de taakstelling ten aanzien van statushouders en de voortgang ten aanzien van de realisatie 
van het AZC aan de Deventerstraat. Deze Raadsbrief wordt openbaar en dient als basis voor 
actieve informatie richting de pers. 
 

8. Realisatie van het besluit 
Zie pt. 7.  

 
 


