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Geachte leden van de raad, 
  
 
Op 14 september heeft het college u bericht over de brief d.d. 13 september 2016 van de Commissaris 
van de Koning. Daarin is onder meer aangegeven dat het COA in gesprek gaat met alle gemeenten met 
een potentiële azc-locatie.  
 
Vandaag heb ik afsluitend bestuurlijk overleg gehad met COA en GGZ Oost-Brabant. Op basis van de 
gesprekken is de conclusie getrokken dat er geen behoefte is aan de locatie Coudewater voor de vesti-
ging van een azc noch aan inzet van deze locatie voor reservecapaciteit.  
 
De optie van reservelocatie is besproken omdat het COA een aantal locaties achter de hand wil houden 
in het geval de instroom toch weer fors gaat toenemen. Zij wil voldoende reservecapaciteit aan opvang-
plekken beschikbaar hebben om te voorkomen dat in die situatie opnieuw noodopvanglocaties geopend 
moeten worden. 
 
Zowel de gemeente als GGZ Oost Brabant hebben de bereidheid uitgesproken om hierin mee te den-
ken. In het gesprek van vandaag is gebleken dat deze optie niet meer aan de orde is aangezien COA 
zich op diverse plekken reeds van voldoende reservecapaciteit verzekerd weet. 
 
Communicatie  
Ik heb burgemeester Pommer, als coördinerend burgemeester in onze regio, op de hoogte gebracht van 
het resultaat van de bestuurlijke gesprekken die ik heb gevoerd. Verder informeer ik vandaag de klank-
bordgroep die de ontwikkeling van het ruimtelijk plan voor de inpassing van het azc op Coudewater 
heeft begeleid, evenals de adviesgroep die hieraan voorafgaand over de locatiekeuze van een azc heeft 
geadviseerd. Daarnaast worden de betrokken wijkraden geïnformeerd. 
 
De verwachting is dat staatssecretaris Dijkhoff binnenkort definitief een besluit neemt over de herpriori-
tering. Ik heb gemeend u vooruitlopend daarop alvast te informeren over wat dit voor onze gemeente 
betekent. 
 
Hoogachtend, 
De wethouder van o.a. volkshuisvesting en wonen 
 
 
 
Eric Logister 


