
  

M O T I E  2202-09-

Onderwerp: Verzoek COA

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19-09-2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. er op 6 juli jl. een verzoek van het COA binnen is gekomen;
2. dit verzoek het huidige bestuursakkoord tussen COA en gemeente ‘geweld aandoet’;
3. er allerlei bijeenkomsten georganiseerd zijn om de omgeving en de raad te informeren over de

beoogde plannen van het ministerie/ COA;
4. de klankbordgroep/ de omliggende dorpen met hun brief van 03-08-2022 helder hun 

standpunt t.a.v. het verzoek van het COA/ministerie verwoord hebben;
5. Noordoostpolder als gemeenschap al meerdere keren getoond heeft mee te willen denken in 

vraagstukken die de gemeentegrens overstijgen en ook concreet oplossingen biedt en 
geboden heeft en ook openstaat om die bereidheid in voorkomende gevallen opnieuw te 
tonen;

6. de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft; “De succesvolle realisatie van 
de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder’,

van mening dat
1. de werkwijze van het COA/ministerie en de commissaris van de Koning niet past bij de 

werkwijze die we als gemeente hebben afgesproken in onze participatie verordening en onze 
manier van samenwerken met de inwoners;

2. dit proces vraagt om een spoedige en heldere stellingname van de gemeenteraad om de 
klankbordgroep en overige betrokkenen duidelijk te maken wat de mening van de 
gemeenteraad is;

3. de langdurige onzekerheid tot twijfel leidt en tot steeds meer afstand tussen inwoners en 
bestuur en tot toenemend wantrouwen;

draagt het college op
1. om op advies van de klankbordgroep en de gemeenteraad afwijzend op het verzoek van het 

COA te reageren, waar het gaat om een nieuwe invulling/ bestemming van de beoogde locatie
aan de Oosterringweg (47) te Bant;

2. het COA/ ministerie te vragen om in een afsluitend gesprek met de klankbordgroep te werken 
aan herstel van het vertrouwen;

3. deze motie door te sturen naar de vaste Kamercommissie voor Justitie en veiligheid, 
refererend aan de brief van de staatssecretaris aan de Kamercommissie d.d. 6 juli 2022

en gaat over tot de orde van de dag.
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