
 

Ons nummer: O22.001850 

*O22.001850 
 

Informatie raad/mededeling college 
Onderwerp Ophoging Bestuursovereenkomst Noodopvang Heeg 
Commissie Bestjoer en Finânsjes 
Collegebesluit d.d. 11 oktober 2022 
Portefeuillehouder Jannewietske de Vries, Michel Rietman 
Team Juridische en Veiligheidszaken 
Adviseur Geartsje Algra 
 
Reden informatieverstrekking De raad actief te informeren over het ophogen van de maximale 
capaciteit in de tijdelijke noodopvang van het COA in Heeg 
 
 

Collegebesluit  

1. Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het verzoek van het 
COA om het maximale aantal opvangplekken bij de noodopvang COA Heeg op te hogen van 170 
naar 186 en de raad hier actief over te informeren. 

Toelichting/achtergrond 

Het college van de gemeente Súdwest Fryslân heeft afgelopen april ingestemd met een verlenging 
van het gebruik van de Waterherberg te Heeg tot 1 mei 2023 door het COA. Dit is in het addendum 
Bestuursovereenkomst Súdwest Fryslân vastgelegd met bijbehorende capaciteit tot maximaal 170 
personen. In overleg tussen COA en verhuurder is ook de Watervilla op het terrein ingericht voor 
opvang waardoor de capaciteit in de winterperiode uitkomt op 186 personen.  
Het COA heeft het college van de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd in te stemmen met deze 
verhoging van 16 personen. In de collegevergadering van 11 oktober heeft het college hiermee 
ingestemd. 
 
Gezien de landelijke situatie in de asiel- en nieuwkomersopvang is iedere extra plek bij het COA op 
dit moment meer dan welkom. Het plaatsen van 16 extra personen zal naar verwachting niet leiden 
tot bijzonderheden. Het aantal positieve geluiden dat we hebben gekregen vanuit Heeg is groter 
dan het aantal negatieve, daarnaast hebben er in de afgelopen periode geen noemenswaardigheden 
voorgedaan. Verder zijn en worden er afspraken gemaakt tussen gemeente en COA als er overlast 
mocht komen. Ook de eigenaren van Stayokay houden toezicht (op hun eigendom). 
 
Van belang is verder op te merken dat het COA vanaf oktober 2021 alleen statushouders in Heeg 
heeft gehuisvest. Statushouders hebben de asielprocedure doorlopen, mogen in Nederland blijven 
en hebben dus recht op een huurwoning. Verreweg de meesten zijn gekoppeld aan een andere 
Nederlandse gemeente dan Súdwest-Fryslân. Er vindt dan ook regelmatig doorstroming plaats. Het 
COA wil zo veel als mogelijk vasthouden aan de huidige doelgroep die het COA nu opvangt. 
 
De bestaande bestuursovereenkomst met betrekking tot de noodopvang in Heeg tussen COA en de 
gemeente wordt aangepast, middels een addendum. 
 
Plaatselijk belang, eigenaren en het COA worden geïnformeerd. 

Bijlage(n) 
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