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Datum: 22 september 2021 
 

Dringend verzoek tijdelijk gebruik Maria Mediatrix 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief ontvangen van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. In de persoonlijke brief doet staatssecretaris Broekers-Knol een dringend 
beroep op het college van de gemeente Borne omdat het COA (Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers) acuut behoefte heeft aan extra opvangcapaciteit.  
 
De behoefte aan extra opvang is groot, omdat meer mensen asiel aanvragen, onder andere uit 
Afghanistan, en omdat statushouders langer op de COA-locaties verblijven vanwege krapte op de 
woningmarkt. De verwachting is dat hierdoor op zeer korte termijn niet langer nieuwe asielzoekers 
kunnen worden opgevangen. Om te voorkomen dat crisisnoodopvang in sporthallen door het hele 
land noodzakelijk wordt, is daarom nu inzet nodig. 
 
Voorwaarden 
De staatssecretaris verzoekt dringend om de locatie Maria Mediatrix, het voormalige AZC, in te 
zetten als noodopvang onder de voorwaarden dat het gaat om maximaal 300 vluchtelingen, 
uitsluitend Afghanen en/of gezinnen voor de duur van maximaal een jaar.  
 
Overweging 
Uit het verzoek blijkt dat het Rijk en het COA, ten koste van alles, willen vermijden dat 
crisisnoodopvang uit 2015 wordt herhaald. Een periode waarin de plekken van het COA door 
toenemende instroom ook vol waren. Vele vluchtelingen werden met bussen van sporthal naar 
sporthal gebracht.  
 
Het college heeft een positieve grondhouding aangenomen t.o.v. het verzoek: “Van de overheid 
mag medemenselijkheid en barmhartigheid worden verwacht.” De Nederlandse regering heeft in 
samenwerking met haar bondgenoten na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika 
geprobeerd Afghanistan te ondersteunen naar een democratische rechtstaat. Daarbij was ook 
het doel het land vrij te maken van terroristische groeperingen die een bedreiging vormen voor 
veiligheid in de wereld.  
 
Morele, humanitaire en maatschappelijke noodzaak  
“Veel Afghanen hebben de Nederlanders en Nederlandse militairen geholpen bij hun 
werkzaamheden. Afghanen die nu vrezen voor hun leven. Velen zijn geëvacueerd, maar velen 
wachten nog op een veilige haven”, aldus het college. “Wij vinden dat de gemeente Borne als 
medeoverheid moreel verplicht is het Rijk te ondersteunen in huisvesting en doorgeleiding van 
de Afghaanse vluchtelingen in Nederland.” 
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Besluit 
Op basis van bovenstaande voelt het college dan ook de morele, humanitaire en 
maatschappelijke noodzaak mee te werken aan het dringende verzoek van de staatssecretaris. 
Tegelijkertijd ziet het college dat gehoor geven aan het verzoek van de staatssecretaris, een 
groot effect gaat geven in een buurt die al verschillende malen te horen heeft gekregen dat 
opvang van asielzoekers voorbij zou zijn.  
 
Het college gaat dan ook niet besluiten zonder instemming van de gemeenteraad. Tegelijkertijd 
moet er gelet op de acute opvangnood spoedig worden besloten. Direct omwonenden en 
betrokkenen zijn daarom reeds geïnformeerd over het verzoek. Dinsdag 28 september is er een 
politiek beraad waarop mensen kunnen inspreken met aansluitend een ingelaste openbare 
raadsvergadering, waarin de raad gevraagd zal worden om in te stemmen met het voorgenomen 
besluit van het college.  
 
Bovenstaand besluit is voor het college geen belemmering om voortvarend door te gaan met de 
herontwikkeling van de locatie. 
 

= = = = = = = = = EINDE BERICHT = = = = = = = = = = 
 

Voor meer informatie n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met  
Nadèsch Kuipers, communicatieadviseur Gemeente Borne, telefoon 074 – 2658 778. 
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