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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen BBP – Tijdelijke opvang asielzoekers 

 

Geachte leden van de raad,  
 
De Boer & Burger Partij Midden-Groningen heeft ons college op 15 november schriftelijke vragen 
gesteld (artikel 33 RvO) over de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het is de Boer & Burger Partij 
opgevallen dat er toch nog heel veel onduidelijkheid bestaat onder de inwoners van onze gemeente 
over de tijdelijke opvang asielzoekers in Zuidbroek. In deze brief reageren wij op de vragen. 
 
1. 
Welke partij is verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt voor de tijdelijke 
opvang in de Eurohal te Zuidbroek? Concreet, wie betaalt de drie maaltijden, de faciliteiten en de 
huur ten behoeve van deze asielzoekers? 

 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betaalt alle kosten voor de opvang, dus ook de 
maaltijden, de faciliteiten en de huur ten behoeve van deze asielzoekers.  
 
2. Werd de Eurohal voordat er een tijdelijke opvanglocatie van is gemaakt al gebruikt voor 
asielzoekers?   
 
A: op welke manier  
B: vanaf wanneer? 
 
Nee, de Eurohal werd daarvoor niet eerder gebruikt. Wel werden in de sporthal op het terrein een 
aantal maanden voor maximaal 2 overnachtingen per week als crisisnoodopvang 100 asielzoekers 
opgevangen die vervolgens de volgende dag naar een andere opvanglocatie werden gebracht. Deze 
vorm van opvang is beëindigd per 22 september 2022. In een vleugel van het hotel zijn in 2021 en 
begin 2022 enkele tientallen alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. Deze opvang was 
al beëindigd voordat er zicht was op ingebruikname van de Eurohal.  
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3. Wat gebeurt er met de €100.000,- die de gemeente maandelijks ontvangt ter compensatie 
voor de inwoners van Zuidbroek? Concreet: hoe kan Zuidbroek hier aanspraak op maken?  
 
De opvang in de Eurohal bestaat uit een periode van een half jaar met een mogelijke verlenging 
van nog eens een half jaar. Per maand ontvangt de gemeente Midden-Groningen 100.000 euro 
bestemd voor de omgeving van de locatie en als dekking voor de interne gemeentelijke kosten. Als 
de opvang met een tweede half jaar wordt verlengd is er in totaal in ieder geval ruim 1 miljoen 
euro beschikbaar voor Zuidbroek en een deel van Noordbroek. Het geld is niet geoormerkt en kan 
worden betrokken bij het NPG-project Wijk- en Dorpsplannen als aanvullende financieringsbron 
voor projecten die ten goede komen aan Zuidbroek en Noordbroek. Deze plannen worden op dit 
moment samen met de inwoners ontwikkeld. 
 
4. Waar kunnen onze inwoners naartoe wanneer zij vragen hebben, klachten hebben, of 
incidenten willen melden. Kan een inwoner ook gewoon bellen of mailen? 
 
Inwoners kunnen rechtstreeks en 24 uur per dag contact opnemen met het COA op de 
opvanglocatie, zowel telefonisch als via de email. Het COA heeft deze informatie in oktober 
gecommuniceerd in een eigen nieuwsbrief aan alle inwoners van Zuidbroek en een deel van 
Noordbroek. De informatie is ook te vinden op https://www.coa.nl/nl/locatie/zuidbroek-
burgemeester-omtaweg Ook de gemeente blijft bereikbaar via de gebruikelijke mogelijkheden en 
tijdens de maandelijkse spreekuren in De Broeckhof. 
 
Als de vragen gaan over de veiligheid in de omgeving van Zuidbroek kunnen inwoners bij 
calamiteiten contact opnemen met de hulpdiensten via 112. Voor het beantwoorden van niet-
spoedeisende vragen is de politie bereikbaar via 0900-8844. De wijkagent en de medewerkers van 
de Koninklijke Marechaussee houden twee keer per week een inloopspreekuur bij de gemeentewerf 
in Zuidbroek. 
 
5. Hoeveel incidenten zijn er tot op heden geweest die direct het gevolg zijn van de komst van 
de tijdelijke opvang? En wat is de aard van deze incidenten?  
 
Deze vraag is lastig te duiden. Daarom is de vraag opgevat als een vraag naar incidenten waarvan 
een aangifte is gedaan. Er heeft zich tot op heden 1 incident voorgedaan, dit betrof een 
vechtpartij tussen 2 personen die zich in de eerste dagen na de ingebruikname heeft afgespeeld. 

https://www.coa.nl/nl/locatie/zuidbroek-burgemeester-omtaweg
https://www.coa.nl/nl/locatie/zuidbroek-burgemeester-omtaweg
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Daarnaast is er over de hele periode van inmiddels ruim 2 maanden nog 1 incident (vandalisme) 
bekend. De politie heeft dat incident nog in onderzoek. 
 
6. Hoeveel klachten heeft de gemeente Midden- Groningen tot nu toe ontvangen over de 
tijdelijke opvang in Zuidbroek? En wat is de aard van deze klachten?  
 
Er bereiken het COA, de politie (Koninklijke Marechaussee) en de gemeente erg weinig klachten. Er 
zijn vanaf de bekendmaking van deze opvanglocatie bij de gemeente ongeveer 50 telefoontjes 
binnengekomen. De vragen gaan over het onderwerp veiligheid van de bewoners, hoe kan ik 
helpen, hoe is het besluitvormingsproces gegaan en waar kan ik terecht als ik vragen heb. Alle 
vragen zijn beantwoord per telefoon, per mail, in een persoonlijk gesprek of een combinatie 
daarvan. 
 
7. Hoeveel mensen zijn er tot nu toe geweest bij de inloopspreekuren in de Broeckhof?  
 
Twee personen hebben het spreekuur van de burgemeester en de dorpswethouder bezocht.  
 
8. Hoeveel mensen zijn er tot nu toe geweest bij de inloopspreekuren van de Marechaussee ?  
 
Er is tot nu toe geen gebruik gemaakt van de inloopspreekuren van de politie en de marechaussee 
die twee keer per week plaatsvinden. Het is daarom denkbaar dat dit tot aanpassingen van deze 
spreekuren kan leiden.  
 
9. Wat heeft de gemeente gedaan met de eventuele klachten? Kunt u dit specificeren?  
 
Zie de beantwoording bij vraag 6.  
 
10. Zijn de klachten over de tijdelijke opvang asielzoekers naar tevredenheid van de klagers 
opgelost?  
 
Zie de beantwoording bij vraag 6. Alle vragenstellers hebben antwoord gehad. Een beperkt aantal 
vragenstellers wil dat de noodopvang stopt en is daarom niet tevreden. 
 
11. Er zijn een paar grote evenementen die niet door (konden) gaan door de komst van de 
tijdelijke opvang. Zoals bijvoorbeeld het Concours Hippique en de Motor Cross. 
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A: Welke rol heeft de gemeente vervuld? 
De verhuur van de Eurohal is in beginsel een aangelegenheid tussen Van der Valk Zuidbroek als 
verhuurder en een derde partij als huurder. De gemeente heeft aangeboden mee te willen werken 
aan een oplossing als zich een knelpunt voor zou doen.  

B: Is de kwestie ervan naar tevredenheid van alle partijen opgelost? 
 
Zie de beantwoording bij vraag 11A. 
 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee afdoende te hebben beantwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen  
 
 
A. Hoogendoorn      H.J.W. Mulder  
Burgemeester       Gemeentesecretaris 


