
 *22bs00004* 

Informatienota raad 
 

Overbruggingslocatie statushouders in Veldhoven  

 

Voor vragen 

 
Telefoonnummer: 14 040 
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 1 februari 2022 
Registratienummer: 22bs00004 
 
Kennisnemen van 

Het besluit van het college van 1 februari 2022 over het aangaan van een 
bestuursovereenkomst met het COA inzake een overbruggingslocatie voor 
statushouders op de locatie De Buitenjan. 
 
Inleiding 

Op 30 november 2021 heeft het college ingestemd met de intentie van het COA om 
voor de regio Zuidoost-Brabant een overbruggingslocatie voor het gelijktijdig 
opvangen van maximaal 200 statushouders op de locatie De Buitenjan te realiseren. 
Het gaat hier om toegelaten vluchtelingen, met een vergunning om in Nederland te 
mogen wonen en werken.   
Hiervoor wordt een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de financiële en 
beleidsmatige afspraken worden vastgelegd.  
 
Kernboodschap 

In de bestuursovereenkomst worden onder andere de looptijd van het project en de 
taken en verantwoordelijkheden van zowel COA als gemeente nader uitgewerkt. 
Hierbij komen bijvoorbeeld aan de orde de verantwoordelijkheden voor onderwijs, 
veiligheid en gezondheid. Daarnaast is de ambitie neergelegd dat een snelle 
integratie, inburgering en uitstroom van de statushouders centraal staat. Ingezet 
wordt op regionaal commitment en planvorming met de andere gemeenten behorende 
tot de regio Zuidoost-Brabant, die hierbij aangehaakt worden. De financiële 
consequenties voor gemeente Veldhoven worden meegenomen in Burap 1 van 2022. 
 
Vervolg 

De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. De statushouders komen gefaseerd 
naar Veldhoven. De eerste groep zal naar verwachting komen op 17 februari. De 
kinderen komen niet vóór eind februari (in de carnavalsvakantie). Het COA is nog 
bezig aanpassingen te doen aan de voorzieningen op de locatie. Wij hebben intern de 
verschillende afdelingen aangehaakt en een regionaal projectleider aangezocht, om 
een plan uit te gaan werken, samen met de regiogemeenten, voor een snelle 
integratie en inburgering.  
 
Communicatie en samenspraak 

Ons college en uw raad hechten aan een transparante en duidelijke communicatie met 
alle direct betrokkenen en met de overige inwoners van Veldhoven. Sinds de 
aankondiging eind november, hebben we meerdere keren gecommuniceerd over het 
doel van de overbruggingslocatie, het proces en de planning. Onder andere via het 
Veldhovens Weekblad, publicaties in andere media en via een speciale 
informatiepagina op de gemeentelijke website. Dit doen we ook als de eerste 
statushouders hun intrek nemen op de locatie, samen met het COA. 
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