
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Memo 
   
aan  Gemeenteraad   

onderwerp  Claim naar COA voor de 
voorbereidingskosten azc 

  

     

van  College   

datum  29 november 2016   

     

 
Memo 
 
Vanaf de zomer van 2015 tot nu toe zijn wij in gezamenlijkheid met het COA, de inwoners, de gemeenteraad 
en instanties op vol vermogen aan de slag geweest om een azc op een goede wijze in de stad en wijk 
Gouda Noord  te positioneren en te realiseren. Dit heeft geleid tot een gedegen bestuursovereenkomst, die 
kon rekenen op breed draagvlak. Zoals nu bekend, komt er geen azc in Gouda. 
 
De Commissarissen van de Koning inventariseren op dit moment  welke voorbereidingskosten door de 
gemeenten zijn gemaakt voor de komst van een azc in hun gemeente. Omdat de azc’s niet doorgaan, zijn 
deze kosten niet meer gedekt.  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  gaat in gesprek met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie over een regeling voor vergoeding van deze gemaakte kosten. Het 
college zal u over de uitkomst van de gesprekken informeren.  
 
Ook onze gemeente heeft in de aanloop van de komst van een azc voorbereidingskosten gemaakt. In de 
bijlage treft u de verstuurde claim naar het COA aan.  
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
T.a.v. de heer P.L. Siebers 
Postbus 3002 
2280 ME RIJSWIJK

directie/afdeling
dmo/Veiligheid en wijken 
Steller
M.A. Kramer

telefoon
0182-588608 
uw kenmerk

gouda
29 november 2016
ons kenmerk
1031489

Onderwerp
Declaratie kosten voorbereiding 
bestuursovereenkomst en realisatie 
azc

verzonden

3 0 NOV. 2016

Geachte heer Siebers,

U hebt de gemeente Gouda geïnformeerd over het niet doorgaan van een azc in de voormalige PWA- 
kazerne.
Vanaf de zomer van 2015 tot nu toe zijn wij in gezamenlijkheid met het COA, de inwoners, de gemeenteraad 
en instanties op vol vermogen aan de slag geweest om een azc op een goede wijze in de stad en wijk te 
positioneren en te realiseren. Dit heeft geleid tot een gedegen bestuursovereenkomst die kon rekenen op 
breed draagvlak.
Onze grote inspanningen ten spijt is de komst van het azc afgeblazen.

De Goudse gemeenteraad is geïnformeerd over de kosten die tot de realisatie van het azc gemaakt worden 
en het feit dat deze door de gemeente voorgeschoten kosten gedekt zouden worden uit de bijdrage die van 
het COA ontvangen zou worden tijdens de azc periode. Deze kosten zijn nu door het afblazen van het azc 
niet meer gedekt. Het betreft de volgende kosten:

Kostensoort en omschrijving Bedrag in euro
Projectleiding inhuur 128.970,00
Afhechting project door projectleiding (nog te declareren) 3.500,00
Druk- en bezorgkosten nieuwsbrieven omwonenden 3.210,00
Kosten voorlichtingsbijeenkomsten omwonenden en belangstellenden (o.a. catering en 
huurkosten)

11.830,00

Extra inzet communicatieadviseur (550 uur a € 77,10) door regiefunctie bij Gouda 42.405,00
Totaal 189.915,00

Hierbij declareren wij de door ons gemaakte kosten voor een bedrag van € 189.915,00 euro.
De kosten van ambtelijke inzet -behalve de kosten van de extra inzet van de communicatieadviseur- hebben 
wij niet doorberekend en komen voor rekening van de gemeente. Het betreft alle betrokken 
projectmedewerkers azc vanuit diverse geledingen van de organisatie en de inzet van bhv-ers en 
medewerkers huishoudelijke dienst tijdens de diverse bijeenkomsten.

gemeente
gouda

Bijlagen:

Postbus 1086, 2800 BB Gouda 
telefoon 14 0182 
e-mail qemeente@qouda.nl 
website www.qouda.nl sOFSC

MIX

FSC8 C007048

mailto:qemeente@qouda.nl
http://www.qouda.nl


Ten slotte kunt u indien u vragen hebt over bovenstaande claim contact opnemen met de heer R.J. Scheele, 
afdelingshoofd Veiligheid en Wijken, telefoonnummer 0182-588426.

Hoogachtend,

burgemeester en wethptfders van Gouda, 
de secretaris,

Qr. E.M. Branderhorst Dr. M. Schoenm
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