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Ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in de gemeente
Berkelland.
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Geachte Welzijnsraad, heer Koolschijn,
ln uw brief van 01 september 2015 dankt u ons voor het toezenden van onze brief met zaaknummer
113403 van 16 juni 2015 met een exemplaar van de Omgevingsanalyse. U bent benieuwd naar
mogelijke ontwikkelingen en de actuele stand van zaken.ln uw brief van 05 november 2015
kenmerk MS/2015 lezen wij grote betrokkenheid van de Welzijnsraad bij de opvang van
vluchtelingen in Berkelland, U verzoekt over de ontwikkelingen te worden geinformeerd.
Door onze bríef van 16 juni 2015 is uw Welzíjnsraad volledig op de hoogte van de stand van zaken
met betrekking tot de mogelijke vestiging van een þZC in Oldenkotte.
Voor de vakantie is met de Belangenvereniging Rekken afgesproken om het'proces Oldenkotte' in
een bijeenkomst voor de gemeenschap Rekken te evalueren. ln overleg met de Belangenvereniging
Rekken is deze bijeenkomst gehouden in de grote zaal van dorpshuis Den Hof, Lindevoort 14 in
Rekken op donderdag 1 oktober van 19.30-21.30 uur. Via een algemene publicatie op de
gemeentelijke website is deze uitnodíging breed bekend gemaakt zodal iedere geïnteresseerde
inwoner of organisatie aanwezig kon zijn.
Enerzijds was deze bijeenkomst bedoeld om terug te kijken op het proces rondom de
omgevingsanalyse voor de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte als opvang voor asielzoekers en
anderzijds om sàmen met de inwoners van Rekken en sàmen met de vertegenwoordigers van het
RijksVastgoed- en OntwikkelBedrijf (RVOB) vooruit te kijken naar de mogelijkheden voor
Oldenkotte.
Via uw netwerk in Berkelland en de gemeentelijke publicatie hebt u zeker kennis genomen van deze
uitnodiging en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze bijeenkomst bij te wonen. Wij zijn dan
ook zeer benieuwd naar uw evaluatie van de rol en betrokkenheid van de Welzijnsraad bij het
proces Oldenkotte en de afronding van het proces. ln uw brief van 01 september 2015 ontbreekt uw
inhoudelijke reactie op de Omgevingsanalyse als bijdrage aan de evaluatie.
Voor wat betreft de opvang van vluchtelingen in het voormalíg forensisch psychiatrisch centrum
Oldenkotte in Rekken speelt nu niets concreets. We steken alle tijd en energie in de Leo Campus.
Wel blijft die locatie op de lijst staan.
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Ten aanzien van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in de
gemeente Berkelland op de Leo Campus in Borculo het volgende. Deze ontwikkelingen zijn zeer
snel gegaan.Wrj leggen daarbij príoriteit bij informatíevoorziening aan de direct omwonenden en
direct betrokken instantíes. Aanvullend verzorgen wijalgemene berichtgeving zo dat iedereen in
Berkelland op gelijke wijze op de hoogte is. En naar behoefte de gemeentelijke website kan
bezoeken of contact kan opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Op 16 oktober ís de Leo Campus in Borculo (Alexandrínalaan 13 en Lange Dreef 5 tot en met 19) in
gebruik genomen voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelíngen.
Dat was een week na het formele verzoek van de COA om de opvang daar te starten en 14 dagen
na het moment waarop wü op de hoogte waren gebracht van de belangstelling van de COA voor de
opvanglocatie.
Een groep van 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) heeft inmiddels onderdak
en begeleiding op de locatíe 'Leo Stichting' bü Borculo. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) krijgt hiervoor professionele ondersteuning van de jeugdzorgorganisaties die tot voor kort
actief waren op de locatie Leo Stichting. Dit gebeurt onder de naam Leo Campus Borculo, waarbij
Leo staat voor'leren en ontwikkelen'.
De gemeenteraad van Berkelland heeft ín de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 oktober
kennis genomen van de conceptbestuursovereenkomst tussen de gemeente Berkelland en het

coA.
Op dit moment wordt door alle betrokkenen bij de Leo campus met man en macht gewerkt aan
goede ondenruijsvoorziening voor de 130 bewoners van de Leo campus.
Overigens kunt u altijd bellen met de burgemeester of de projecteider als u behoefte hebt aan
informatíe. Wíj hadden ín dat geval per telefoon de zorgen van uw Welzijnsraad over het ondenarijs
aan de jongeren op een snelle maníer weg kunnen nemen en eventuele verdere vragen kunnen
beantwoorden. U bent dan sneller geinformeerd dan via bríeñ¡risseling. Wij vertrouwen er op u
hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.
Meer ínformatie vínd u op de website wvwv.qemeenteberkelland.nl. Wilt u graag persoonlijk
informatie of een toelichting, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer H.A van
Faassen, telefoon 0545-250586.
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