
Behandeld door: P.A. Tiecken  

Bi jlage(n): Collegebesluit registratienummer 2016-003281  
 

 

  

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  

 

 
 

 

Gemeente Apeldoorn 
 

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad  

Postbus 9033 

7300 ES  Apeldoorn 

Bezoekadres 

Stadhuis Marktplein 1 

www.apeldoorn.nl 

KvK 08223882 

 

T 14 055 

Doorkiesnummer 

24 70 

Emailadres 

 p.tiecken@apeldoorn.nl 

Ons kenmerk:  DOS 2016-527453  

Datum: 

 

 8 december 2016 

 Betreft: Ontwikkelingen opvang vluchtelingen  

 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Zoals afgesproken houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de opvang van 
vluchtelingen en statushouders in onze gemeente. Met deze raadsbrief informeren wij u over de 
voortgang van de realisatie van het asielzoekerscentrum (AZC) op de GGNET locatie aan de 
Deventerstraat (1), de huisvesting van statushouders in onze gemeente (2) en over de 
noodopvanglocatie voor vluchtelingen aan de Christiaan Geurtsweg (3). 
 

1. Voortgang realisatie AZC op de GG net locatie aan de Deventerstraat 
 
De afgelopen maanden is de omvang van de opvangcapaciteit onderwerp van discussie geweest op 
landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Het aan de Deventerstraat in te richten AZC is hierbij 
geoormerkt als een structurele opvanglocatie voor 400 tot 600 vluchtelingen met een mogelijke 
uitloop tot 800. Dit conform de met uw gemeenteraad gemaakte afspraak eind september 2015. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) zijn architecten geselecteerd voor de nieuw- en verbouw op het GGNET terrein. Deze 
architecten werken met de uit omwonenden samengestelde Klankbordgroep en de Stichting 
Apeldoornse Monumenten (SAM) toe naar een voorkeursmodel. De plannen worden naar 
verwachting eind januari 2017 in procedure gebracht. De daadwerkelijke nieuw- en 
verbouwactiviteiten starten in de eerste helft van 2017. De oplevering staat gepland voor begin 2018. 
 
De genoemde Klankbordgroep is inmiddels 6 keer bij elkaar geweest. Hierbij is onder andere 
gesproken over wijze waarop een capaciteitsverhoging (van 400 naar 600) wordt gemonitord. Zoals 
afgesproken ontvangt u de verslagen van de vergaderingen. Op zaterdag 17 december 2016 
organiseren het COA, GGNET en de gemeente vanaf 14.00 uur een inloopbijeenkomst op de 
GGNET locatie. Omwonenden worden dan onder andere in de gelegenheid gesteld om de locatie 
nader te bekijken en kennis te nemen van de schetsen. Uw raad is vanzelfsprekend van harte 
welkom. 
 
Inmiddels is ook de eerste editie van een Nieuwsbrief AZC verschenen. De Nieuwsbrief wordt in een 
oplage van ca 4000 adressen verspreid in de omgeving Deventerstraat. Uw raad heeft de 
Nieuwsbrief inmiddels ontvangen. 
 

2. Huisvesting van statushouders in onze gemeenten 
 
De taakstelling voor het huisvesten van statushouders van 2016 (433 mensen) is op dit moment nog 
slechts 31 mensen. Naar verwachting zullen wij aan het einde van het jaar ongeveer aan de 
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taakstelling voldaan hebben. De corporaties hebben door hun gerichte inspanningen het afgelopen 
jaar voldaan aan de gemaakte afspraak om statushouders binnen 10 weken aan een woning te 
helpen. Slechts in een enkel geval (veelal omdat er specifieke eisen, b.v. om medische redenen, aan 
een woning moesten worden gesteld) heeft dit iets langer geduurd.  
 
Aan de Vereniging Samenwerkende Woningbouwcorporaties (VSW) is gevraagd het percentage 
toewijzingen regulier woningzoekenden/statushouders (als deel bijzondere doelgroepen) te 
berekenen. Van de toewijzingen betreft tot op heden 66% regulier woningzoekenden. Daarmee wordt 
precies voldaan aan de eerder afgesproken bestuurlijke ambitie van 65 tot 70% toewijzingen aan 
regulier woningzoekenden. Een deel van de woningen werd aan bijzondere doelgroepen 
toegewezen, waardoor uiteindelijk slechts 11,3% van de toewijzingen statushouders betrof.  
 
Een bijzondere groep wordt gevormd door de AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). 
De drie jeugdzorginstellingen die hen huisvesten, zijn alle geconfronteerd met een lagere instroom 
dan voorzien. Ook waren de jongeren gemiddeld ouder dan verwacht (waardoor ze ook eerder weer 
uitstromen, bij het bereiken van de 18de verjaardag).  
‘Onze Wereld’, de school voor AMV’ers, heeft momenteel 93 leerlingen. Voor uitstromende AMV’ers 
hebben wij eveneens een huisvestingsopgave. Met Nidos (de voogdijinstelling), 
jeugdzorginstellingen en de corporaties loopt overleg over dit complexe proces van precies op het 
juiste moment huisvesting (kamer of kleine studio) beschikbaar hebben, met eventueel een vorm van 
verlengde begeleiding. 

3. Noodopvanglocatie Christiaan Geurtsweg 
 

Er is op dit moment geen behoefte aan noodopvang locaties in ons land, zo heeft het COA ons laten 
weten. Dit vanwege de daling van de instroom van vluchtelingen en de verbeterde doorstroming 
vanuit de AZC ‘s. Dit alles maakt dat er binnen de reguliere AZC ’s op dit moment ruimte voldoende 
is voor het huisvesten van vluchtelingen. Tegen deze achtergrond heeft het COA ons laten weten dat 
het voornemens is om het kortlopende huurcontract voor het pand aan de Christiaan Geurtsweg (met 
een looptijd tot 1 juni 2017) te beëindigen.  
 
Vooruitlopend op de bovenomschreven beslissing van het COA hebben wij andere mogelijkheden 
om het gebouw aan de Christiaan Geurtsweg in te zetten in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek onderzocht. Dit mede naar aanleiding van een suggestie van uw raad 
daartoe.  
 
In dit kader hebben wij onder meer gekeken welke mogelijkheden het zogeheten Gemeentelijk 
Versnellingsarrangement (GVA) biedt. Het GVA maakt het mogelijk om ‘groepsgewijze’ woonruimte 
tijdelijk in te zetten voor het huisvesten van statushouders. Dit om de druk op de sociale woningmarkt 
te verminderen. Nader onderzoek wijst inmiddels uit dat de middelen van GVA, ondanks het aanbod 
van COA om het gebouw aan de Christaan Geurtsweg tot 1 juli 2017 om niet beschikbaar te stellen, 
niet toereikend zijn om passende woonruimte te creëren en een goede beheersituatie te organiseren.  
Bijkomend aspect is dat de taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor het komend jaar 
is verlaagd. Voorzien wordt dat deze opgave haalbaar is, temeer daar er ook gewerkt wordt aan een 
uitbreiding van het sociaal woningbouwsegment.  
 
Het College is zich er wel van bewust dat er nog steeds grote aantallen statushouders landelijk in 
AZC’s verblijven en dat er wel gemeenten zijn, ook in onze regio, die achterlopen op de taakstelling. 
De Provincie heeft aangegeven hier in 2017 sterker op te gaan sturen. Wij blijven van mening dat het 
pand aan de Christiaan Geurtsweg kwalitatief en qua ligging passend kan zijn voor deze doelgroep 
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en houden dan ook de mogelijkheid open, indien de eigenaar, omliggende gemeenten of de 
Provincie daartoe verzoeken, dit proces te ondersteunen. 
 
 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.  
 
Hoogachtend, 
 

   

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,    

de secretaris,   de burgemeester,   

     

     
 
 

    

     

drs.mr. C.M. Sjerps  drs J.C.G.M. Berends MPA   
 
 

  


