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Reeds lange tijd zijn we met de problematiek nieuwbouw en uitbreiding van het AZC bezig.
Voor GB90 een lastige kwestie. Emoties, rationele overwegingen, verschillende belangen
spelen een rol.
Onze fractie heeft zich uitgebreid laten informeren, studies gemaakt en uitgebreide
discussies gevoerd. Zelf ervaar ik het als een duivels dilemma.
De beelden die ons de afgelopen weken via de media bereikten staan op mijn netvlies
gebrand.
Tunesiërs die amper zelf te eten hebben of nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben
vangen hun buren, tienduizenden Libiërs met open armen op.
Waar zijn wij hier in Borne mee bezig? 375 of 550 inwoners in het AZC Azelo?
Waar hebben we het over?
Het grootste deel van de bornse bevolking vindt dat in onze gemeenschap er plaats is voor
een AZC. Dit vanuit welgemeende humane overwegingen.
Het is ook daarom niet meer dan terecht dat er nieuwbouw komt omdat het huidige pand in
geen enkel opzicht meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is dus
noodzakelijk!
Om eerlijk te zijn, had het COA dat al in de vorige eeuw op moeten pakken.
Het stoort ons dat zowel de argumenten van het COA als de argumenten van de wethouder
in zijn grotendeels financieel-economisch van aard zijn. Het gaat ons met name om
menselijke aspecten. Voor de asielzoekers, maar zeker ook voor de omwonenden.
Het COA heeft de informatieverstrekking uitgesmeerd over een lange periode. Onze fractie
zat met talloze vragen die gedoseerd beantwoord werden.
Wij worden geconfronteerd met hun bedrijfsvoering waar weinig onderhandelingsruimte in
geboden wordt. Hierdoor wordt min of meer de problematiek bij de gemeenteraad neer
gelegd.
De samenstelling van de bewoners van het centrum is voor ons wel een issue. De
omwonenden van het AZC, de bewoners van Azelo, beleven al of niet terecht een
onveiligheid. Ook daar moeten we rekening mee houden.
Ook zij hebben recht op woongenot en een goede leefomgeving. Uit gesprekken met de
omwonenden is vooral naar voren gekomen dat er met name bezorgdheid is over een
toename van (nog) meer alleenstaande mannen.
Om deze meer te kunnen garanderen stelt GB90 dat de samenstelling van de
woongemeenschap in het AZC moet bestaan uit:
 minimaal 60% gezinnen en maximaal 40% alleenstaanden
Waarom hecht GB90 zoveel beland aan deze samenstelling?
Onze opvatting is dat de kans op psychische en fysieke klachten toeneemt bij mensen met
problemen, trauma’s, zonder bekende culturele context, als zij op een relatief klein gebied
met velen wonen.
Een gemengde gemeenschap, gezinnen met kinderen en alleenstaanden, zorgt voor minder
druk en spanning als in een eenzijdige leefgemeenschap.

Ook gaat onze fractie ervan uit dat meer inwoners ook meer begeleiding garandeert,
hetgeen de rust in het AZC zeker ten goede zal komen.
In de cijfers die het CAO ons heeft doen toekomen lezen we dat men kennelijk sturing kan
geven aan de verdeling van de asielzoekers. Immers Azelo heeft de laatste jaren meer
alleenstaanden opgevangen in vergelijking met andere centra. Men zit 50% boven het
landelijk gemiddelde. Dus men kan ook Azelo meer gezinnen toekennen. Het COA kan dus
kennelijk wel regisseren.
GB90 kan alleen instemmen met de bestuursovereenkomst als het college om bovenstaande
garantie, minimaal 60% gezinnen en maximaal 40% alleenstaanden, kan af geven.
Alleen onder die voorwaarden en niet anders.
Wij willen weten van het college weten welke gevolgen, lees sancties, het college hieraan
kan verbinden indien het COA de afspraken niet nakomt.
En dan willen we ook nog de puntjes op de i zetten. Wat ons betreft zijn er een aantal
voorwaarden waar zonder meer aan moet worden voldaan. Sterker nog, we gaan ervan uit
dat hiermee in het verleden ook rekening is mee gehouden.
Te weten:
 In verband met de samenstelling van de bewoners groep dient er jaarlijks op een
nader te bepalen peildatum, een resultaatmeting in het asielzoekerscentrum plaats te
vinden.


Tussentijds dient door de gemeentelijke bevolkings administratie, controle te worden
uitgevoerd op de naleving van de samenstelling van de woongemeenschap.



Het COA dient op de punten veiligheid en beveiliging, preventieve maatregelen te
treffen.



De kosten gepaard gaande met de realisatie van het Asielzoekerscentrum en de
omgeving komen volledig voor het COA;



Extra kosten voor vervoer, beveiliging e.d. van asielzoekers komen volledig voor het
COA;



De omwonenden worden bij de planvorming en de inrichting van het complex
betrokken.



Er vindt structureel overleg met omwonenden plaats.



Een integratieplan dat geldt binnen de gemeente Borne wordt vastgesteld.



Er wordt een communicatieplan t.b.v. incidenten vastgesteld.



Bij de beëindiging van het asielzoekerscentrum heeft de gemeente Borne inspraak
over de herbestemming van het asielzoekerscentrum.

