AMENDEMENT
Als bedoeld in artikel 33 Reglement van orde gemeenteraad
Ingediend door de fractie van GB’90
betreft: agendapunt 4.7
Onderwerp: voorstel tot instemming voor de nieuwbouw van
Asielzoekerscentrum Azelo

Aan de voorzitter van de raad

Voorstel
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei en 7 december 2010.
Door de COA is verzocht medewerking te verlenen aan de algehele vervanging van de huidige bebouwing
van het Asielzoekerscentrum te Azelo.
Het COA heeft tevens verzocht het aantal asielzoekers te mogen verhogen van 375 naar 550.

Overwegende
1. Dat, gelet de navolgende aanvullende voorwaarden, de gemeenteraad van Borne instemt met het
voornemen van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de bestuursovereenkomst met
het COA, voor het opvangen van maximaal 550 asielzoekers in het geheel te vernieuwen
Asielzoekerscentrum te Azelo, mits de voorwaarden onverkort worden overgenomen.
2. Dat, de besluitvorming is genomen op reële gronden en motieven en niet op emoties.
Aan het dictum toe te voegen:
“In de bestuursovereenkomst worden de volgende aanvullende voorwaarden opgenomen:
 De samenstelling van de woongemeenschap in het asielzoekerscentrum, dient minimaal uit 60%
gezinnen en maximaal 40% alleenstaanden te bestaan;
 Jaarlijks dient op een nader te bepalen peildatum, een resultaatmeting in het asielzoekerscentrum
plaats te vinden. De Gemeenteraad wordt binnen 14 dagen na de peildatum, door het College van
burgemeester en wethouders, middels een rapportage geïnformeerd;
 Tussentijds dient door de gemeentelijke bevolkings administratie, controle te worden uitgevoerd
op de naleving van de samenstelling van de woongemeenschap. Hierdoor dienen de afspraken
met betrekking tot de samenstelling van de woongemeenschap geborgd te zijn;
 Het COA dient op de punten veiligheid en beveiliging, preventieve maatregelen te treffen zoals
bewaking, camera’s en andere acties;

 Bij de uitwerking van het plan Asielzoekerscentrum worden de bewoners uit de omgeving duidelijk
betrokken;
 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;
 Bij de beëindiging van het asielzoekerscentrum heeft de gemeente Borne inspraak over de
herbestemming van het asielzoekerscentrum;
 Worden bovengenoemde voorwaarden door het COA of eventuele rechtsopvolger(s) niet
nagekomen, dan wordt de bestuursovereenkomst na eerste aanzegging door het College van
burgemeester en wethouders van Borne ontbonden en het asielzoekerscentrum gesloten;
 Eventuele kosten voortvloeiend uit de opzegging van de bestuursovereenkomst komen volledig
voor rekening van het COA”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 maart 2011.

De voorzitter,

De griffier,

