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Door middel van uw brief van 29 oktober 2018 stelt u ons vragen over de opvang van 
vluchtelingen in Hengelo. Hieronder treft u onze antwoorden aan. 

 
1a. Er wordt gesproken over asielzoekers en vluchtelingen. Betreft het de opvang van 

economische asielzoekers of vluchtelingen? 
Het kan om beide groepen gaan. Het is aan de IND om uit te maken tot welke groep de mensen 

behoren. De IND maakt dan ook uit of iemand in Nederland mag blijven of niet. 
 

1b. Is er een optie opgenomen in het contract van Carint met het COA om het contract 
voor bepaalde of onbepaalde tijd te verlengen? 

Het contract tussen COA en Carint/Twinta is een aangelegenheid tussen partijen. Het is niet aan 
ons daar mededelingen over te doen. De afspraak tussen de gemeente en het COA loopt tot 1 

maart 2019.  
 

1c. Wordt er gekeken naar een vervolglocatie in Hengelo voor deze asielzoekers of wordt 
er momenteel gekeken naar een vervolglocatie elders in het land? 

Het is ons niet bekend waar het COA naar kijkt als het om vervolglocaties gaat. Op dit moment ligt 
er geen verzoek van het COA voor een vervolglocatie in Hengelo. 

 
1d. Hoe wordt de locatie met 250 mensen beveiligd? Komt er 24/7 politietoezicht? Komt 

er cameratoezicht?  
Er komt geen 24/7 politietoezicht. Er is sprake van een beheersorganisatie die 24 uur per dag 

aanwezig is in het gebouw. Daarnaast zijn medewerkers van het COA er op weekdagen van 8.00 
tot 22.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur. In de voorbije periode hebben wij en ook 

de direct omwonenden ervaren dat het COA en de beheersorganisatie een goede organisatie in de 
AVO weten neer te zetten.  

 
1e. Zijn er in de omgeving van het AZC extra beveiligingsmaatregelen getroffen zodat 

buurtbewoners en ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken? Zo ja, hoe komen 
deze maatregelen tot uiting? 

Er zijn na de opening in 2016 geen extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Dat is ook nu niet het 
geval. 

 
1f. Zijn er voldoende agenten beschikbaar om adequaat op te kunnen treden bij 

calamiteiten? 
Mochten er onverwachts calamiteiten plaatsvinden dan zijn evenveel agenten beschikbaar als voor 

andere calamiteiten in onze samenleving. 
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1g. Denk aan overlast in Kampen artikel Tubantia 18-10-2018. Wordt er hard opgetreden 
tegen asielzoekers die zich schuldig maken aan diefstal en overlast binnen en buiten het 

AZC? Zo ja op welke wijze? 
Er wordt tegenover iedereen in onze samenleving die zich schuldig maakt aan diefstal of overlast 

opgetreden.   
 

1h.Worden asielzoekers met een strafblad ook toegelaten in Nederland en dus in 
Hengelo? 

Screening van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het COA. Daarbij wordt ook gekeken 
naar een mogelijk strafblad. In hoeverre er in Nederland en misschien ook in Hengelo toch mensen 

met een strafblad tussen zitten is ons niet bekend. 
 

1g.Hoe lang duurt een asielprocedure gemiddeld? 
Hoe lang een asielprocedure gemiddeld duurt is ons niet bekend.  

 
2a. Mogen de asielzoekers de eerste weken van de locatie c.q. het terrein af? Indien ja, 

worden zij begeleid als ze de locatie verlaten en bijvoorbeeld boodschappen gaan doen? 
En hoe wordt deze begeleiding ingevuld? 

Asielzoekers mogen uiteraard van het terrein af. Indien door hen gewenst kunnen zij worden 
begeleid door vrijwilligers.  

 
2b. Worden op deze locatie de christenen van de moslims gescheiden, om escalaties te 

voorkomen? 
De toedeling van kamers in het gebouw is een zaak van het COA. De vorige periode was er geen 

sprake van een scheiding van groepen en dat heeft niet tot escalaties geleid. 
 

3a. Hoeveel geld ontvangt de gemeente totaal voor de opvang van deze asielzoekers van 
het rijk? 

De kosten voor de Aanvullende Opvang (AVO) aan de Havezatenlaan worden in principe allemaal 
gedragen door het COA. De gemeente ontvangt een bijdrage van € 18,15 per overeengekomen 

plaats (tarief 2016) per maand. Bij de opstart is ook een bijdrage voor communicatiekosten 
ontvangen.  

 
3b. Zijn er vanuit de gemeentekas tegemoetkomingen vanuit het sport- en cultuurfonds, 

of andere tegemoetkomingen? 
In principe zijn er vanuit de gemeentekas geen tegemoetkomingen. In incidentele gevallen kan een 

bijdrage worden gegeven voor bijvoorbeeld bezoek aan een zwembad. De vorige periode heeft de 
Hengelose samenleving mensen uitgenodigd om bijvoorbeeld te komen sporten en daarvoor ook de 

benodigde sportkleding ingezameld. Wij zijn erg blij met deze initiatieven. 
 

3c. Houdt de gemeente geld over aan de opvang van asielzoekers? 
Nee. 

 
3d. Zo ja of nee, kunnen de fracties aan het einde van deze opvangperiode een financieel 

overzicht ontvangen met betrekking tot de inkomsten en kosten van deze hele 
onderneming?   

Er zijn geen of vrijwel geen inkomsten als gevolg van deze opvang en de kosten zijn beperkt. Bij 
de kosten gaat het vooral om ambtelijke uren en kosten voor de informatie aan de omwonenden. 

Wij menen dat de kosten van het opstellen van een dergelijk overzicht dan ook niet opwegen tegen 
de baten daarvan. 
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3e. Treffen we de volledige administratie, de tegemoetkomingen van het rijk en alle 

uitgaven vanuit de gemeentekas met betrekking tot deze opvang, aan in de 
jaarrekeningen voor  2018/2019? 

Uiteraard zijn alle bedragen verwerkt in de jaarrekeningen, maar deze bedragen zijn zo beperkt dat 
dat ze niet of nauwelijks als zodanig herkenbaar zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


