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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Op 5 oktober werd u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het huisvestingsvraagstuk 
voor vluchtelingen en het raamwerk aan uitgangspunten dat het college daarbij hanteert. Dit raamwerk 
heeft als doel om als gemeente in deze opvangcrisis initiatieven te wegen, actief te monitoren en 
situationeel te besturen.  
 
Via deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over een besluit dat het college, in lijn met de 
uitgangspunten, heeft genomen met betrekking tot een concrete opvanglocatie aan de Seringenstraat 
16. Ons inziens komt dit initiatief tegemoet aan de dringende behoefte die er is aan opvangcapaciteit 
en leveren we maatschappelijke bijdrage. Tegelijk is het ook een locatie die past bij de schaal van 
onze gemeente, heeft het naar verwachting minimale effecten op de gemeentefinanciën en legt het 
geen nadelig beslag op reguliere woningen of andere ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Bestuursovereenkomst COA 
Het pand aan de Seringenstraat 16 zal voor de duur van maximaal 3 jaar ingezet worden als een 
opvanglocatie van het COA voor maximaal 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en 
begeleiding. De verwachte opening van deze locatie zal zijn rond maart / april 2023. Na een eerder 
principebesluit hierover en een daaropvolgende wensen-en-bedenkingenprocedure heeft het college 
op 1 november besloten tot het definitief aangaan van een bestuursovereenkomst met het COA. Deze 
vindt u als bijlage bij de raadsinformatiebrief. Separaat hieraan zal Rivas Zorggroep als eigenaar van 
het pand een huurovereenkomst afsluiten met het COA. 
 
De locatie, beter bekend als Het Kruispunt, fungeerde sinds 2011 als Centrum voor Jeugd en Gezin 
en daarvoor het consultatiebureau. De laatste jaren had het gebouw geen maatschappelijke functie - 
op dit moment wonen er via een leegstandsbeheerder enkele personen antikraak met een tijdelijk 
huurcontract in het gebouw. De leeggstandsbeheerder is samen met deze bewoners al aan het kijken 
naar alternatieve mogelijkheden voor hen. 
 
De verbouwing van het pand zal, afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer, naar 
verwachting eind november / december van start gaan. Het COA zal de locatie gebruiken als 
opvanglocatie voor AMV'ers. AMV'ers zijn jongeren die hier zonder ouders zijn aangekomen om asiel 
te zoeken. De jongeren (meestal tussen de 15 en 18 jaar) zullen hier in Papendrecht in afwachting zijn 
van de uitkomst van hun asielprocedure. Dit kan enkele maanden tot meer dan een half jaar duren, 
afhankelijk van de doorlooptijden bij het IND. Het beheer, de begeleiding en de beveiliging worden 
georganiseerd door het COA. COA werkt hiervoor samen met onder meer Trigion (beveiliging), 
Vluchtelingenwerk (begeleiding asielprocedure), Nidos (voogdij). Rondom onderwijs zijn we als 
gemeente op dit moment aan het kijken hoe en waar dit voor deze jongeren het beste georganiseerd 
kan worden. 
 
Wensen-en-bedenkingenprocedure 
Het college is het bevoegde orgaan om een dergelijke bestuursovereenkomst te sluiten, maar hechtte 
er in dit geval aan dat u als raadsleden uw mening hierop kon geven middels een wensen-en-
bedenkingenprocedure. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt.  



 
Er is één vraag gesteld over de termijn van 3 jaar. De insteek van de gemeente is om eenmalig een 
besluit te nemen voor maximaal 3 jaar. COA heeft daarbij zekerheid, ook gezien de investeringen die 
er in het pand gedaan moeten worden bij een verbouwing. Bij urgente en onoplosbare problemen met 
betrekking tot de veiligheidssituatie is er de mogelijkheid om als gemeente op te zeggen. Uiteraard 
blijven we gedurende die 3 jaar in nauw contact met het COA over het beheer van de opvanglocatie, 
en sturen we waar nodig bij. 
 
Andere wensen en bedenkingen hadden onder meer betrekking op de begeleiding van de jongeren, 
communicatie, vrijwilligersinitiatieven en veiligheid. De ideeën en aandachtspunten hieromtrent 
worden meegenomen in de verdere voorbereidende overleggen zoals het veiligheidsoverleg, en waar 
nodig in  de werkafspraken tussen de gemeente en het COA. Deze werkafspraken zijn op dit moment 
'work in progress'. Over de werkafspraken zult u in een later stadium worden geïnformeerd.  
 
Vervolgtraject en communicatie 
Naar aanleiding van dit collegebesluit wordt er een brief naar omwonenden verstuurd, en zal er een 
persbericht naar buiten gebracht worden. Op dinsdag 8 november is er een inloopbijeenkomst in de 
buurt voor omwonenden. Onder andere COA en de gemeente zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
Samen met Rivas en het COA werken we verder toe naar het openen van de opvanglocatie rond 
maart of april 2023. Tegelijk beseffen we dat we deze kwetsbare jongeren alleen met elkaar, als 
gemeenschap, warm en veilig kunnen opvangen. Laat we ons daar gezamenlijk voor inzetten.  
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris,  de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc mr. drs. A.M.M. Jetten 
 

 


