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Op 29 september jl. hebben wij met u een open dialoog gevoerd over de situatie van vluchtelingen in
Europa en Nederland. Aanleiding voor dit gesprek was de toestroom van vluchtelingen en het beroep dat het
Ministerie van Veiligheid en Justitie aan gemeenten doet om na te denken over mogelijke opvanglocaties
voor vluchtelingen.
Ook uw gemeenteraad heeft aangegeven haar verantwoordelijkheid te willen nemen in een bijdrage aan de
oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. U heeft daarbij ook zorgen geuit. Met name heeft u ons
meegegeven inwoners en maatschappelijke partners proactief te betrekken in een zogenaamde Taskforce
en een zorgvuldig traject te doorlopen.
De afgelopen weken zijn de oproepen vanuit het Rijk aan gemeenten om intensief te zoeken naar
mogelijke crisis/noodopvang toegenomen. COA heeft ons toegelicht, dat zij geen concrete vraag aan
individuele gemeenten stellen. Zij zijn een uitvoeringsorganisatie, die actie onderneemt op verzoek van
Ministerie en/of gemeenten.
Tegelijk heeft het kabinet vrijdag afspraken gemaakt met provincies en gemeenten om de doorstroom van
de zogenaamde statushouders te bevorderen en te zorgen dat de COA-opvang weer gebruikt kan worden
waarvoor hij is bedoeld: het opvangen van asielzoekers. In de komende zes maanden zullen de gemeenten
10.000 statushouders opvangen in tijdelijke woonvoorzieningen. Daarnaast gaat het kabinet met provincies
aan de slag om grootschalige noodopvang te realiseren.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat wij de volgende besluiten hebben genomen:
Huisvesting statushouders
Met betrekking tot de huisvesting van statushouders brengen wij in beeld wat dit recente kabinetsbesluit voor
Helmond gaat betekenen. Zodra de implicaties van het recente kabinetsbesluit bekend zijn voor Helmond –
wat betekent dit bijvoorbeeld voor onze taakstelling vanaf 2016 - komen wij hiermee bij u terug.
Noodopvang vluchtelingen
Voor wat betreft tijdelijke noodopvang van vluchtelingen vinden wij dat we ook hierin onze
verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij gaan COA dan ook attenderen op de locatie van de voormalige
Carolusschool aan de Gasthuisstraat. Dit betekent dat COA deze locatie zal komen inspecteren op
technische en financiële haalbaarheid en aan ons college zal berichten of deze geschikt (te maken) is voor
tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Op basis hiervan zal een vervolgtraject worden gestart. Vandaag
hebben wij dit meegedeeld aan de direct omwonenden van deze locatie en de wijkraad Stiphout. Wij zullen
hen bij iedere vervolgstap actief blijven informeren en betrekken. Dit betekent dat wij de uitkomsten van de
inspectie door COA zullen delen met de omwonenden en uiteraard ook met uw raad.

Overigens is het mogelijk dat ook private pandeigenaren in Helmond contact zoeken met COA. In dat geval
zal COA het verzoek met ons bespreken en zullen wij een standpunt innemen over de geschiktheid van de
locatie. Indien private pandeigenaren zich melden bij de gemeente, zullen wij hen dus in de eerste plaats
doorverwijzen naar COA.
Taskforce
Het college fungeert op dit moment als stuurgroep onder leiding van de burgemeester voor dit onderwerp;
ambtelijk is een multidisciplinaire projectgroep samengesteld. In navolging van de oproep vanuit uw raad
formeren wij te zijner tijd een Taskforce, die start indien de inspectie door COA laat zien dat de voormalige
Carolusschool geschikt (te maken) is als noodopvang. In deze Taskforce hebben naast direct omwonenden
en een vertegenwoordiging vanuit de wijkraad Stiphout, ook maatschappelijke partners als politie, LEV en
onderwijs zitting. Deze Taskforce koppelen we aan de ambtelijke projectgroep.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze vervolgstappen. Op dit moment ligt
er dus nog geen besluit over de inrichting van de voormalige Carolusschool tot noodopvang voor
vluchtelingen en evenmin is het duidelijk of COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Dat
laatste weten we binnen afzienbare tijd. Op dat moment komen wij weer bij u terug.
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