
 

Informatie voor de raad 
 

Onderwerp  - Afronding verkenning opvang AMV’s   

Portefeuillehouder - E. van Lente (burgemeester)  

Eenheid  - Publieksdienstverlening   

Contactpersoon - J.Elshof 

Contactgegevens - j.elshof@dalfsen.nl 

Openbaarheid  - Openbaar  

 

 
Behandeld in collegevergadering van   21 juni 2022 
Behandeling in raadsvergadering van  27 juni 2022 
 
 
Kernboodschap: 
Het college van B&W deelt u mee dat het COA de verkenning om maximaal 50 alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (AMV’s) op te vangen in het pand van het voormalige restaurant de 
Lantaren (Achterkampweg 18 Lemelerveld) heeft beëindigd. Het COA concludeert dat de bestaande 
bebouwing niet geschikt is voor het beoogde doel. 
 
Toelichting:  
Inleiding 
Eind maart 2022 heeft het COA de gemeente Dalfsen in een bestuurlijk gesprek verzocht mee te 
denken over de opvang van maximaal 50 AMV’s op de genoemde locatie, nadat het COA door de 
nieuwe eigenaar van dit pand benaderd is. Deze locatie is in 2021 ook besproken met het COA, maar 
deze werd toen nog niet gezien als kansrijk. Naar aanleiding van de vraag is de locatie op 7 april 
bezocht door een tweetal medewerkers van het COA tezamen met een (ambtelijke en bestuurlijke) 
afvaardiging van de gemeente.  
Gegeven de urgentie en de  noodzaak om asielzoekers op te vangen en op basis van zowel het 
bestuurlijke gesprek als de indruk die verkregen werd tijdens het locatiebezoek, heeft het college zich 
bereid verklaard medewerking te verlenen aan een verdere verkenning van de locatie door het COA.  
 
 
Informatie over verloop van de verkenning  
 
Omwonenden en raad 

Het college vindt dat het proces van de verkenning zo open en transparant mogelijk plaats dient te 

vinden. Vandaar dat zij besloten heeft de direct omwonenden in kennis te stellen van deze 

verkenning. Op 11 mei vond een informatiebijeenkomst plaats voor hen. Een verslag daarvan is aan 

de omwonenden als ook aan uw raad beschikbaar gesteld. Daarbij is ingegaan op de vragen welke 

leven onder de omwonenden. Vragen welke niet beantwoord konden worden, zouden in de maand 

juni alsnog in samenwerking met het COA, tijdens een tweede informatiebijeenkomst van een reactie 

voorzien worden.  

 

Op 30 mei is onze portefeuillehouder ingegaan op de mondelinge vragen vanuit de CDA-fractie tijdens 

uw raadsvergadering en bent u geïnformeerd omtrent de stand van zaken. Daarbij is aangegeven u 

blijvend te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen.   

Wanneer het COA zou komen tot een formeel verzoek tot medewerking, zouden ook andere 

stakeholders geïnformeerd worden.  

 

Proces vanuit het COA 

Gaande het proces is het COA tot de conclusie gekomen dat het huisvesten van 50 AMV’s in de 

bestaande bebouwing op deze locatie niet mogelijk blijkt. De locatie zou zich lenen voor ca 25 AMV’s. 

Een procesopvanglocatie voor dit aantal AMV’s is niet haalbaar.  

Afgelopen donderdag heeft het COA dit in een gesprek met de burgemeester toegelicht. In een 

ontvangen mailbericht bevestigt het COA dat het vanwege bouwtechnische redenen niet mogelijk is 

gebleken om 50 noodzakelijke plekken in de bestaande bebouwing te realiseren. 



 

 

Met deze constatering komt een eind aan het verkenningstraject.  

 

Reactie college 

Namens het college heeft de burgemeester in het gesprek met het COA aangegeven de noodzaak te 

komen tot huisvesting van asielzoekers en in het bijzonder de kwetsbare asielzoekers te 

onderkennen. Het staat het COA vrij verdere vragen rond de komst van asielzoekers aan de 

gemeente te blijven stellen, wanneer zij hiertoe opties ziet. Het maatschappelijk belang van het 

huisvesten van vluchtelingen wordt nadrukkelijk gevoeld door het college van B&W. 

 

Communicatie  

De direct omwonenden ontvangen een brief/mailbericht, waarin zij worden geïnformeerd over de 

conclusie van het verkenningstraject.  

Met het COA is deze kwestie afgehandeld. Het COA heeft de eigenaar van de uitkomst van de 

verkenning in kennis gesteld.  

 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, 
 
 
 
de burgemeester    de gemeentesecretaris/algemeen directeur 
drs. E. van Lente    H.J. van der Woude  
 
 


