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[13-12-2021 18:20:23] Enschede Opvang:  Berichten en gesprekken worden end-to-end
versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs
WhatsApp niet.
[13-12-2021 18:20:23]  COA 10 heeft de groep “Enschede Opvang” aangemaakt
[13-12-2021 18:20:23]  COA 10 heeft u toegevoegd
[13-12-2021 18:20:45] COA 10:
https://www.tubantia.nl/home/enschede-moet-500-asielzoekers-op-vliegveldterrein-
huisvesten~a4e7af88/
[13-12-2021 18:21:14] COA 10 zou je hier een korte update willen geven?
[13-12-2021 18:21:30]  COA 10  heeft COA 11 toegevoegd [13-12-2021 19:24:57] COA 
4: Morgenochtend heb ik een afspraak met de gemeente Enschede samen met COA 12. 
Enschede is aangewezen als noodopvang locatie. Zij organiseren de opvang en Coa 
adviseert daarbij. Officiële aanwijzing met details volgt nog.
[13-12-2021 19:36:18] COA 2: Dus verder geen bemoeienis van coa daarin. Qua
huur, kosten, vergunningen, goederen logistiek, ict, etc.. etc.. ?
[13-12-2021 19:37:32] COA 5: Formeel niet.
Maar er ligt al een vraag of wij de opdrachtverstrekkung kunnen doen, begreep ik
[13-12-2021 19:42:50] COA 4: Even afwachten nog. Morgen gaat er een officiële 
brief naar de gemeente waarin over dit soort zaken ook wordt gesproken. Brief is 
nog in de maak ථ[13-12-2021 19:44:35] COA 5:
[13-12-2021 19:46:52] +31 6 11582346: En aandachtspunten zijn ook
maaltijdvoorziening (halal) beveiliging,schoonmaak en wit en Bruingoed.
Als dit op korte termijn geregeld moet worden moet ik dit deze week ivm de
kerstvakantie bij de leveranciers nog inregelen.
[13-12-2021 19:47:10] COA 2: Die brief zal de opdracht bevatten dat de gemeente 
het zelf moet organiseren en coördineren heb ik uit betrouwbare wandelgangen bij 
het coa gehoord. Wij zij adviserend, in die zin ons pve noodopvang overhandigen 
en ze adviseren hoe wij het zouden doen en dan verder
ථ

heel veel succes wensen.

[13-12-2021 19:49:01] COA 12: Zo zwart wit zal het niet worden denk ik.
Gebaseerd op mijn ervaring tijdens de noodopvang in Hengelo.
[13-12-2021 19:49:50] COA 4: Laten we nu niet te snel conclusies trekken maar 
eerst morgen afwachten. Per gemeente zijn er verschillende mogelijkheden 
besproken. Ook moet er een transitieplan komen om de opvang na x weken over te 
nemen. Dus we moeten zorgen dat het in 1x goed gaat zodat we er zelf ook 
voordeel bij hebben
[13-12-2021 20:14:41] COA 2: Is alles nu rond.

https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/directeur-vliegveld-twenthe-niet-op-voorhan
d-akkoord-met-komst-asielzoekers-eerst-de-voorwaarden-kennen~ae662629f/
[13-12-2021 20:31:16] COA 5: Nee. Niks rond.
[13-12-2021 20:31:25] COA 5: Samen in gesprek.
                                          
                                       
[14-12-2021 10:36:36] COA 11: Krijgen we de uitkomsten van het gesprek van 
vanochtend?
[14-12-2021 10:42:36] COA 4: Bij deze, gesprek is net afgelopen.
Bijeenkomst was een voorbereidend gesprek om te kijken of alle partijen er

᪃hetzelfde over denken. Dat was het geval  er wordt nu in het college over de
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aanwijzing gesproken. Morgenochtend is er overleg tussen locatie, COA 2 en COA 
12 om zakelijke en praktische kant te regelen. Gemeente pakt woordvoering op en 
stemt af met Coa.              je gegevens zijn doorgegeven aan woordvoerder 
gemeente. Wordt vervolgd

[14-12-2021 10:54:19] COA 11: Voor de duidelijkheid: Nemen wij per omgaande de 
locatie al over van de gemeente of vooralsnog alleen de adviserende rol vanuit 
het COA?
[14-12-2021 11:56:17] COA 4: Wij doen alleen de adviserende rol. Er komt een 
transitie plan voor de overname op termijn. Opvang is tot uiterlijk eind juni
[14-12-2021 16:49:12] COA 11: Weet iemand de naam van de
woordvoerder/communicatieadviseur die vanochtend bij het gesprek aanwezig was?
[14-12-2021 16:55:25] COA 4: Enschede 3 [15-12-2021 16:52:29] COA 2: Vanmorgen 
hebben COA 12 en ik met de eigenaar het plan doorgenomen en zijn al gestart met 
schoonmaken en opbouwen. Morgen afspraak met veiligheidsregio, vrijdag gaat       
blussers/haspels plaatsen/controleren…
Etc… we pogen om 1 januari klaar te zijn voor  het ontvangen van bewoners. Een
en ander hangt ook af van de brandweer morgen, of we voldoende capaciteit

ථ(electra) kunnen krijgen, etc.. de trein staat op rails en is op stoom…
[15-12-2021 18:04:28] COA 10: Dat klinkt goed, COA 2! Dank je wel voor
ථ

de update

[15-12-2021 18:44:29] COA 5: Wauw COA 2
ථථ[15-12-2021 19:08:27] COA 4:

[15-12-2021 19:10:05] COA 12: Ik zal de mail met opsomming ook even naar
Kattelijn (inmiddels gedaan) en COA 4 sturen
[15-12-2021 19:13:06] COA 11: Gemeente heeft inmiddels startpakket communicatie 
opvanglocaties ontvangen. Is aangepast voor gemeente met een aanwijzing.
[15-12-2021 19:15:59] COA 10: ‘Met *gratis* startparket als u zich voor 1 
januari bij het COA aanmeldt!’
[15-12-2021 19:16:51] COA 5: Ja, en als ze zich eerder hadden aangemeld, had het 
COA alles georganiseerd.

Ⴡ[15-12-2021 19:39:21] COA 11:  we moeten het toch ergens aantrekkelijk maken.
[21-12-2021 15:28:23]               : Twee hectare groot: noodopvang Enschede
moet begin januari gereed zijn - 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2042711/Twee-hectare-groot-noodopvang-Enschede-moe
t-begin-januari-gereed-zijn
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[22-12-2021 11:21:25] COA 11: De Volkskrant wil naar Enschede komen.
Verslaggever doorverwezen naar gemeente. Overdracht naar COA is nog niet bekend
toch?
[22-12-2021 11:22:09] COA4: Klopt over de overdracht moeten nog afspraken worden 
gemaakt
                                                    
                                       
                                                    
                                       
                                                    
                                       
                                                    
                                       
                                                    
                                       
                                                    
                                       

ซ[27-12-2021 15:44:04] COA 10: Dat schiet al op, COA 9
[27-12-2021 16:20:52] COA 12: Ben je ook even wezen kijken COA 9?  Ik heb

ත
je net 

gemist. De evenementorganisatie kan snel schakelen
[28-12-2021 18:24:42] COA 10: Overleg met de gemeente Enschede gehad.
Bestuursovereenkomst is in concept klaar. Morgen nog wat puntjes op de i. Daarna
gaat COA 18 alles bestellen voor instroom om dinsdag 4 Jan.
100personen
Rest vd week uitbouwen naar 300
Weekend niets.
Week van 10jan dan naar 450 door.

En van 3 op 4 januari hebben ze een mediastunt: verschillende bestuurders ook
van omliggende gemeenten gaan eten en slapen op het vliegveld, krijgen zelfde
catering als bewoners voor diner en ontbijt! Allemaal bedoeld om draagvlak te
creëren en natuurlijk klein beetje Enschede op de kaart te zetten

ථ
[28-12-2021 

18:25:15] COA 5:
[28-12-2021 18:25:57] COA 5: Ik hoor het al: jullie gaan het prima redden zonder 
mij!
᪃

ზ[28-12-2021 18:26:30] COA 2: Niet op alle punten COA 5
[28-12-2021 18:27:35] COA 2: Ik neem aan dat de omliggende bestuurders ook
opvang beschikbaar stellen daarna? �
[28-12-2021 18:35:48] COA 11: Ik mag aannemen dat COA 18 wordt bedoeld?
[28-12-2021 18:38:16] COA 18: Ik heb nog niet alle mantelleveranciers kunnen 
benaderen.
Ik weet ook niet beter dan  dat de eerste weken onder de vlag van de gemeente
Enschede zouden vallen.
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Heb ik dan nu een uitdaging?
[28-12-2021 18:42:33] COA 2:              , de eigenaar denk ik [28-12-2021 
18:46:34] COA 10: Ah ja, de eigenaar, die bedoelde ik [28-12-2021 18:47:19] COA 
10: Nee de gemeente regelt alles, samen dus met de eigenaar   
                                                    
                                          
[28-12-2021 19:14:14] COA 11: Wat bedoel je met alles COA 10?
[28-12-2021 19:15:41] COA 11: Je bedoelt de catering? Wij regelen samen met de 
eigenaarongeveer alles. De gemeente doet de bemensing [28-12-2021 19:17:34] COA 
2: Het slaapfeestje COA 12 [28-12-2021 19:21:16] COA 12: Ah, oké.

                                                                            
                                                                          
[28-12-2021 19:51:18] COA 10: COA 18 had het ook over de catering.
Dus ik neem aan dat hij die opdracht heeft vd gemeente Enschede en dat
leveranciers vh COA de komende twee maanden dan de ‘onderaannemer’ zijn voor de
gemeente.
Op papier heeft COA maar een heel beperkte rol, in de praktijk zijn we er
misschien wel net zo druk mee als wanneer het géén aanwijzing was..! [28-12-2021 
19:52:44]   COA 18            : Welke contracten moet ik dan op korte termijn 
gaan aanvragen?
De meeste mantelleveranciers zijn deze week namelijk gesloten of beperkt
bereikbaar.
Ik heb tot nu toe alleen ongedierte bestrijding, wit en Bruingoed en
Wasserijdiensten door gekregen.
[28-12-2021 19:54:29] COA 12: Dat is het in grote lijnen denk ik. Welke zijn we 
nog meer nodig COA 9?
[28-12-2021 19:58:23] COA 10: COA 12, beste is denk ik morgen even met COA 18 
schakelen en met COA 9. COA 18 heeft het overzicht.
[28-12-2021 19:58:48] COA 18: Vertrouwelijk papier container.
Kantoorartikelen, Hygieneartikellen tbv bewoners.
Printpapier, sport en spel,
[28-12-2021 20:01:55] COA 12: Ik heb wel aardig in beeld wat COA 18 al geregeld 
heeft. Hygiëne bewoners is al klaar. Heeft mijn hm al geregeld.
Kantoorartikelen ga ik op nabestelling doen als wij het overnemen. Sport en spel
is gedeeltelijk met de eerste inrichting meegekomen. De rest via inzameling
omgeving
[28-12-2021 20:02:23] COA 12: Ict is ook al ingezet
[28-12-2021 20:08:44] COA 12: Ik heb het gevoel dat er te veel over
verschillende schijven gaat. COA 2, COA 18 en ik hebben het meeste al onderling
doorgesproken en ingeregeld. Gemeente is hiervan op de hoogte. Catering,
inrichting, huisvesting gaat allemaal via COA 18 en het coa.
[28-12-2021 20:11:42] COA 2: Inderdaad…99% is al afgetikt met eigenaar, die 1% 
moet de gemeente nog aftikken en dat is vergunningen en eigen personeel.
[29-12-2021 15:06:14] COA 2: Start asielopvang in gemeenten die verplicht zijn 
dat te doen
https://nos.nl/l/2411232
[30-12-2021 17:16:58] COA 11: Komende maandagmiddag 3 januari is er een rondje 
media op de locatie. ‘s Avonds eten en slaapfeestje met zo’n 30 mensen bestaande 
uit college, ambtenaren, raadsleden, omwonenden en media. De uitnodiging aan ons 
bestuur en de Staatssecretaris om ook ‘van de partij te
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zijn’ is beleefd afgewezen.

ථ[30-12-2021 17:32:54] COA 10:
Bij het COA slapen we nooooit

[31-12-2021 08:28:00] COA 2: Gemiste kans… om politiek en COA dichter bij
elkaar te brengen en zelf ook te proeven hoe het is om in een noodopvang te
moeten verblijven..

ථVanmiddag is alles gereed overigens.
                                                      
                                       

                                  
                                                             
                                               
                                       
                                               
                                       

ථථ[31-12-2021 09:11:33] COA 10: Keurig weer COA 2
Is dat wel verwarmd, de recreatie?

ථ[31-12-2021 09:19:24] COA 4: Ziet er goed uit
[31-12-2021 09:20:12] COA 5: Dat hoeft tegenwoordig niet meer in december.

ථStrak gedaan mannen!
[31-12-2021 09:20:58] COA 2: T is te warm. T shirt en korte broek
                                               
                                       

                                                    
                                                    
                                       
[04-01-2022 11:36:31] COA 2: Burgemeester Bovens van Enschede sliep nachtje in 
noodopvang voor vluchtelingen: "Het is zeker te doen" - #rtvoost
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2046094/Burgemeester-Bovens-van-Enschede-sliep-nac
htje-in-noodopvang-voor-vluchtelingen-Het-is-zeker-te-doen
[04-01-2022 15:28:11] COA 11: Regionale media vragen bij gemeente waar de 
bewoners vandaan komen. Gemeente weet dit nog niet.. Wie kan een aantal locaties 
opnoemen van waar de bewoners komen?
[04-01-2022 15:29:52] COA 12: De eerste 50 uit ter Apel en de volgende 35 uit 
Amersfoort

ථ[04-01-2022 15:33:11] COA 11: Dank!
[10-01-2022 19:08:11] COA 2:
https://www.ad.nl/politiek/broekers-knol-doet-opvallende-bekentenis-kabinet-kan-
gemeenten-niet-dwingen-tot-opvang-asielzoekers~a8082e5f/

                                                                             
                                                                          

                                               
                                                                              

                                                   
                                                       

                                       
[11-01-2022 09:46:20] COA 11: 1Twente heeft via een Wobverzoek alle documenten 
en correspondentie over de aanwijzing opgevraagd. Bij ons (nog) niet.
[11-01-2022 09:46:26] COA 11:
https://www.1twente.nl/artikel/1161361/angst-en-bezorgdheid-onder-omwonenden-vli
egveld-nemen-toe
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   Buiten reikwijdte                                                      
                                                                    
                                    
                                                                                
                    
                                                  
                                                                 
                                                                 

                                                                                
                              
                                                                               
                                                                               
                                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                         
                                                                           
                            
                                                                                
                          
                                                                             
                      
                                                                               
                                                                         
                                                     
                                                                                
                                     
                                                                           

                                
                                                    

                                                      
                                       
                                                        
                                                                         
                                                                                
     
                                                                             
                                            
                                                      
                                       
                                               
                              
                                                                               
                                                                             
                                             
                                                      
                                       
                                                                            
          
                                                                               
                   
                                                                             

Pagina 6



         
                            
                                                            

Pagina 7


