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Beste leden van de raad,
De fractie OPA heeft ons op 15- 11-2021 vragen gesteld over AZC2 Opvang statushouders
Picassolaan. In deze brief leest u onze reactie, overeenkomstig art.42 Regelement van Orde voor
vergadering van de raad.
1.

Wat is de reden dat u destijds actief naar de bevolking heeft gecommuniceerd dat het
voornamelijk gezinnen betrof?
Antwoord:
In de gesprekken met het COA is destijds aangegeven dat de statushouders die gehuisvest
worden op de locatie gekoppeld zijn aan de regio Alkmaar en dus in regio Alkmaar gehuisvest
gaan worden. Het COA gaf aan dat het merendeels gezinnen betrof.

2.

Wat is de reden dat u nu achteraf aan de bevolking communiceert dat dit ‘een verwachting’
betrof en over gaat tot de orde van de dag?
Antwoord:
Vanaf de eerste week van november 2021 zijn de eerste bewoners gearriveerd in de Picassolaan.
Er worden ook gezinnen en echtparen opgevangen,, maar overwegend alleenstaanden
(voornamelijk mannen, maar ook vrouwen). De verwachting van het COA dat er meer gezinnen
zouden komen is tot op dit moment nog geen werkelijkheid geworden.
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3.

Deelt u de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat juist met dit soort gevoelige
trajecten de overheid als een betrouwbare partij moet communiceren?
Antwoord:
Het college heeft het COA er op aangesproken teleurgesteld te zijn dat wat in eerdere
gesprekken is aangegeven niet nagekomen lijkt te worden. We hebben aangegeven van het
COA maatregelen te verwachten, zodat er meer gezinnen op de Picassolaan gaan wonen die
verbonden zijn aan de deelnemende gemeenten in het tijdelijk regionaal wooncentrum.
Overigens is inmiddels duidelijk dat een deel van de alleenstaanden gezinshereniging heeft
aangevraagd.

4.

Ziet u overeenkomsten met de gemeente Schinnen en overweegt u de overeenkomst ter
discussie te stellen? Zo nee, wat gaat u dan doen om een verwachting die gewekt is bij de
bevolking waar te maken
Antwoord:
Een tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouders is niet te vergelijken met een
asielzoekerscentrum als in Schinnen. Het belangrijkste verschil is dat een deel van de
asielzoekers niet mag blijven en dat kan onrust geven. De statushouders mogen wel blijven en
daarvan wachten ook een aantal op gezinshereniging. Een statushouder heeft altijd perspectief
en is gemotiveerd om er in Nederland wat van te maken.
De gemeente zal net zoals in Schinnen het COA aanspreken over de verwachting dat er meer
gezinnen zouden komen dan alleenstaande.

Met vriendelijke groet,
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