I 6 SEP. 202(

21inkl0434
IliWIIlllllllllllllIl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE Borne

15 89-2021

Directoraat-Generaal
Migratie
Directie Regie Migratieketen
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon
siaakkeuvelaar@coa.nl
06 2649 2158

-

Ons kenmerk
CDR-625096

Onderwerp Dringend verzoek tijdelijk gebruik azc Azelo
Geachte college,

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Het COA heeft dringend extra opvangcapaciteit nodig om de huidige
vluchtelingenstroom het hoofd te kunnen bieden. 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. We verwachten hierdoor op zeer korte termijn niet langer nieuwe
asielzoekers te kunnen opvangen. Er is derhalve nu inzet nodig om te voorkomen
dat crisisnoodopvang in sporthallen door het hele land noodzakelijk wordt.
Omdat het voormalige azc Azelo op zeer korte termijn in gebruik kan worden
genomen, willen wij u dan ook dringend verzoeken - onder verwijzing naar de aan
alle gemeenten verstuurde brief van de minister van BZK en de staatssecretaris
van JenV van 24 augustus 2021 - om medewerking te verlenen aan het op korte
termijn en tijdelijk inzetten van deze locatie als noodopvang, onder de volgende
voorwaarden:
»
»
«
»

Het gaat om maximaal 300 vluchtelingen
Het gaat uitsluitend om Afghanen en/of gezinnen
De locatie wordt door de gemeente 'as-is' in huur gegeven aan het COA
De duur van de opvang wordt beperkt tot maximaal een jaar

Uiteraard zijn wij graag bereid nader toelichting te geven. Wij hopen spoedig van
u te vernemen.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Namens deze
JW Beaujean
DG Migratie

/an het bestuur,
bestuursvoorzitter
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