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Van: Kapteijns, Joeri
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:20
Aan:                  
Onderwerp: FW: Vliegveld Twenthe

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Kapteijns, Joeri <              @coa.nl>
Datum: vrijdag 10 dec. 2021 8:06 PM
Aan: 'Heidema, A. (Andries) (Cdk)'             @overijssel.nl>
Onderwerp: RE: Vliegveld Twenthe

Dank, Andries, ik heb Theo gesproken maak wat aanpassingen (lees: suggesties aan JenV) nav zijn opmerkingen. Ik
stuur jou de nieuwe versie ook. Groet, Joeri

Van: Heidema, A. (Andries) (Cdk) [mailto            @overijssel.nl]
Verzonden: vrijdag 10 december 2021 18:51
Aan: Burgemeester Bovens <        @enschede.nl>; Kapteijns, Joeri <              @coa.nl>
CC:            @home.nl
Onderwerp: Re: Vliegveld Twenthe

Beste Joeri en Theo,

De opmerkingen die Theo bij de brief heeft gemaakt hebben mijn instemming. Van mijn kant geen verdere
aanvullingen.

Hartelijke groet, Andries

Outlook voor iOS downloaden

Van: Burgemeester Bovens <        @enschede.nl>
Verzonden: vrijdag, december 10, 2021 18:06
Aan:               @coa.nl
CC:            @home.nl; Heidema, A. (Andries) (Cdk)
Onderwerp: Vliegveld Twenthe

Beste Joeri en Andries,

Ik heb gepoogd in staccato enige suggesties voor de brief te formuleren. Ik wil daar uiteraard graag mondeling
toelichting op geven op het waarom. Ik zal Joeri bellen. Als Andries nog vragen heeft, hoor ik het ook graag.

Dit zijn ze:
· Brief richten aan alle relevante bestuursorganen:  Commissaris van de koning IN Overijssel, Voorzitter

Veiligheidsregio Twente, burgemeester Enschede, en college van B&W Enschede; ook in deze volgorde.
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· Ook benoemen dat het om meerdere locaties in het land gaat.
· Verantwoordelijkheid en exploitatie vanaf begin reeds bij COA/VTE leggen. VRT  en gemeente moeten

bereid zijn tot vergunningverlening, en in de opstartfase: ondersteuning en faciliteren. Dit zo in de brief
opnemen ipv wat er nu staat.  VRT voorop ivm politieke gevoeligheid.

· In de brief nadrukkelijk stil staan bij de geschiedenis van opvang vluchtelingen in Enschede en constateren
dat we weten dat dit lastig ligt (AZC wat niet is doorgegaan en proces hieromtrent) en men bekend is met
het recente standpunt geen grootschalige opvang en voorkeur huisvesting statushouders versnellen;
desondanks etc.

· Aangeven dat het hier dus niet om AZC gaat maar om noodopvang
· Bestuursovereenkomst voor diensten ipv transitieplan
· Duidelijk zijn over de juridische grondslag waar aanwijzing op is gebaseerd. Anders niet zo benoemen in

aanhef. En bij juridisch (ruimtelijk) instrumentarium benoemen hoe dit eruit ziet. Wat is de grondslag
enz. Duidelijk maken dat ‘ echte dwang’ ook mogelijk is.

· Termijn voor niet meer dan 6 maanden in plaats van circa.
· In brief ook nadrukkelijk benoemen dat dit is afgesproken met de eigenaar en dat COA reeds met eigenaar

in gesprek is geweest.  In de brief staat hier nu nog niets over. Gesprekken zijn met eigenaar gestart.

Met hartelijke groet,

Theo Bovens

Verstuurd vanaf mijn iPad


