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Betreft: Omvorming azc locatie Nieuweweg naar Regionale Opvanglocatie voor het COA.
Aan de leden van de Gemeenteraad
Inleiding
In december 2020 is de tijdelijke openstelling van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Nieuweweg 3 met
een jaar verlengd. Als onderdeel van deze tijdelijke verlenging is opgenomen dat de gemeente Den Helder
meewerkt aan de totstandkoming van een plan om ook een toekomstbestendige invulling te geven aan het
azc aan de Nieuweweg. Naar aanleiding van de Integrale Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is door
ons een visie opgesteld ten aanzien van de asielopvang. Aansluitend bij deze visie is samen met het COA en
na afstemming in de regio besloten een Regionale Opvanglocatie (ROL) aan de Nieuweweg 3 te vestigen. De
overeenkomst met het COA wordt voor een periode van 15 jaar afgesloten, met de mogelijkheid tot
verlenging.
Regionale Opvanglocatie
Een Regionale Opvanglocatie (ROL) is nieuw voor Den Helder en kent een verandering in de doelgroep die in
dit type azc wordt opgevangen. In plaats van asielzoekers in afwachting van een besluit op de
verblijfsaanvraag zullen dit primair statushouders en evident kansrijken (dat zijn asielzoekers met een grote
kans op een verblijfsvergunning) zijn.
De opening van een ROL in Den Helder sluit goed aan bij de Nieuwe Wet Inburgering die (naar verwachting)
vanaf 1 januari 2022 in werking treedt en waar gemeenten, in tegenstelling tot het huidige stelsel,
verantwoordelijk zijn voor de inburgering van elke nieuwkomer
De Provincie heeft een verdeling gemaakt van het aantal benodigde capaciteitsplekken voor Regionale
Opvanglocaties binnen elke veiligheidsregio. Voor onze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is deze
behoefte 439-485 plekken. De locatie Nieuweweg heeft nu een opvangcapaciteit van 405 plekken. Omdat een
ROL verband houdt met de taakstelling van de gemeente(n) is het niet logisch dat Den Helder een ROL voor
de hele Veiligheidsregio wordt. Er zal naast Den Helder dus nog een ROL in de Veiligheidsregio worden
geopend. Ter verduidelijking, de taakstelling blijft gebaseerd op inwoneraantal per gemeente. De
statushouders die aan elke gemeente zijn gekoppeld worden tot het moment van huisvesting opgevangen in
een ROL. De daadwerkelijke capaciteit van de ROL in Den Helder zal afgestemd worden met de andere
gemeente waar een ROL komt, maar de verwachting is dat de capaciteit maximaal 200 plekken wordt.
Positieve ontwikkelingen en voordelen
De omvorming van het huidige azc naar een ROL kent voor Den Helder diverse voordelen:
 Een ROL kent voordelen voor de begeleiding van kansrijke asielzoekers en statushouders. De nieuwe
wet vraagt van gemeenten een actieve rol in de begeleiding van statushouders vanaf het moment dat
zij gekoppeld zijn aan de gemeente. De gemeente is in tegenstelling tot het huidige stelsel vanaf (naar
verwachting 1 januari) 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van elke nieuwkomer. Om deze
inburgering zo goed mogelijk te laten verlopen is een ROL wenselijk om de uitvoering van de Nieuwe
Wet inburgering zo goed mogelijk vorm te kunnen geven.
 Persoonlijk contact. De nieuwe wet kent veel persoonlijke contactmomenten tussen de gemeente,
inburgeraar en het COA. Door een ROL in Den Helder te hebben worden reistijden beperkt en kunnen
consulenten makkelijker naar het azc reizen. Dit voorkomt veel digitale communicatie met de
inburgeraar.
 Doordat er in de ROL primair statushouders en evident kansrijken worden opgevangen die vanuit het
azc starten met de inburgering en daardoor beschikken over zinvolle dagbesteding is de verwachting
dat het aantal meldingen van incidenten vermindert. Dit in vergelijking met de huidige situatie waarbij
voornamelijk asielzoekers worden opgevangen die in afwachting zijn van een besluit op de
asielaanvraag.
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Fort Dirksz Admiraal wordt als gebied toegankelijk voor alle inwoners van Den Helder om dit erfgoed
te beleven. De uitstraling van de Nieuweweg wordt verbeterd door dit gebied aan te laten sluiten bij de
wens om Fort Dirksz Admiraal als onderdeel van de Stelling Den Helder zichtbaar te maken..
Het aantal asielzoekers wordt verminderd met +/- 200 waardoor overlastmeldingen zullen afnemen.
De praktijk wijst uit dat kansrijke asielzoekers en statushouders minder overlast veroorzaken omdat zij
serieus bezig zijn met hun toekomst in Nederland en daar geen risico’s in willen lopen.

Omvorming huidig azc Nieuweweg naar Regionale Opvanglocatie
Het komende jaar zal in nauwe samenwerking met het COA een definitief ontwerpplan worden opgesteld.
Hierbij zullen wij de volgende punten nadrukkelijk meenemen:
 De aansluiting bij de visie van Den Helder met betrekking tot de ligging van het azc als onderdeel van
Fort Dirksz Admiraal wat onderdeel uitmaakt van de Stelling Den Helder. Toegankelijkheid van het
gebied voor alle inwoners van Den Helder om dit erfgoed te beleven is daarvan één van de punten.
Het moet een omgeving worden waar ontmoeting en uitwisseling mogelijk is. Het gebied moet
openheid uitstralen waar hekken en afgesloten terreinen niet thuis horen.
 Villa Kakelbont: De school bevindt zich op het azc terrein aan de Nieuweweg. De capaciteit van de
school wordt volledig benut. De onderwijshuisvesting van deze school nadert zijn einde en er zal
geïnvesteerd moeten worden in vaste bebouwing of er zal een andere locatie worden gezocht.
 Duidelijke communicatie over de komst (en ook de sluiting) van een opvanglocatie is heel belangrijk.
Ook is het belangrijk om omwonenden te betrekken bij de integratie van een opvanglocatie in de wijk.
In de communicatie trekken COA en gemeente gezamenlijk en gelijktijdig op. Voor het ontwerp van
de ROL wordt in kaart gebracht waar de behoeften liggen en deze worden meegenomen bij het
ontwerpplan. Bewonerscommissies worden betrokken, en het online participatieplatform
Ingesprek.denhelder.nl wordt ingezet.
Thema-avond
In juni 2021 zal de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling door middel van een thema-avond over de
Nieuwe Wet Inburgering en over de komst van een Regionale Opvanglocatie in Den Helder bijgepraat worden.
Tijdens deze avond worden de ontwikkelingen en de stand van zaken van beide onderwerpen toegelicht.
Den Helder, 31 maart 2021.
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