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Geachte raad,

Het COA heeft besloten afte zien van het inrichten van een opvanglocatie voor vluchtelingen in
het pand vanGGZ Rivierduinen aan de Rhijngeesterstraatweg r3c. Wij hebben u hierover
mondeling geïnformeerd. Met het besluit van het COA is de relevantie van de motie met
betrekking tot de inrichting van een opvanglocatie, aangenomen in de raadsvergadering van
z3 juni zot6, komen te vervallen.

In de periode tussen de vaststelling en het vervallen van de motie zijn de volgende activiteiten
verricht waarmee u kunt zien welke inspanning is verricht om een opvanglocatie in Oegstgeest
te kunnen realiseren. Zoals:
- vooroverleg met de betrokken partijen, beoogd exploitant, architect, brandweer, team
ruimte, team maatschappij, over de aanwaag omgevingsvergunning en melding
brandveilig gebruik;
- aanullend overleg team ruimte met beoogd exploitant;
- voorbereidend overleg met de schoolbesturen over de invulling van het onderwijs aan de
eventueel op te vangen kinderen;
- onderzoek mogelijkheden voor inrichting onderwijslocatie naast opvanglocatie;
- communicatie naar inwoners over uitstel vergunningaanwaag in verband met landelijke
ontwikkelingen;

-

iedere twee weken overleg met omwonenden over de stand van zaken;
overleg met eigenaar panden over ontwikkeling van de locatie;
communicatie naar inwoners over landelijk overleg over noodzaak realisatie

-

opvanglocaties;
medio september ontvangst en in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning en

-

melding brandveilig gebruik;
raadsinformatie over stand van zaken aanwaag;
eind september overleg met COA over nut en noodzaak realiseren opvanglocatie; en
begin oktober communicatie naar inwoners en raad over stopzetten realisatie
opvanglocatie.
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