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De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Deze raadsinformatiebrief voorziet in een terugblik op de noodopvang van
vluchtelingen in het voormalig kantoor van Rabobank Altena aan de Oude Ban
te Woudrichem. Gedurende zes dagen zijn 32jonge vluchtelingen
toevertrouwd aan de zorgen van de taakorganisatie Publieke Zorg van de drie
samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Hieronder
schetsen wij hoe de besluitvorming en de communicatie met betrekking tot
deze noodopvang zijn verlopen. Tevens verschaffen wij inzicht in de hoogte
van de kosten die zijn gemaakt.

Besluitvorming
De drie samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem
zijn tegemoet gekomen aan de indringende vraag van het Rijk om noodopvang
voor ongeveer 50 vluchtelingen te organiseren. In eerste instantie werd
hiervoor d'Alburcht in Wijk en Aalburg aangewezen. Bij nadere beschouwing
leek een gebouw zonder maatschappelijke functies geschikter. De gemeenten
hebben het aanbod van Rabobank Altena omarmd om het voormalig
kantoorpand in Woudrichem te gebruiken als opvanglocatie. De
taakorganisatie Publieke Zorg heeft de opdracht gekregen de opvanglocatie in
te richten en te voorzien in de bezetting gedurende de noodopvang.
KOlt nadat het college van de gemeente Aalburg d'Alburcht beschikbaar heeft
gesteld voor noodopvang zijn de gemeenten bestuurlijk gezamenlijk
opgetrokken in de besluitvorming. Er is een zogenaamde 'stuurgroep opvang
vluchtelingen' actief geworden waarin de drie colleges waren
vertegenwoordigd, Deze stuurgroep heeft de opvanglocatie aangewezen, de
taakorganisatie ingezet en besloten de duur van de opvang eenmalig te
verlengen met 72 uur.

Inzet taakorganisaties Publieke Zorg, Communicatie en Nafase
Publieke zorg
Vanaf het eerste moment, te weten het beschikbaar stellen van d'Alburcht, is
de suggestie geplaatst een beroep te doen op de crisisorganisatie die de drie
gemeenten gezamenlijk hebben ingericht. Doelstelling van de crisisorganisatie
is te kunnen handelen wanneer zich een ramp voordoet. Onderdeel van dit
handelen kan zijn het voorzien in kortdurende opvang van niet zelfredzame
mensen. Ambtenaren zijn opgeleid om aan deze taak invulling te kunnen
geven. Alle medewerkers die zijn ingezet zowel in de voorbereiding als
gedurende de opvang, in het actiecentrum op het gemeentehuis of in de
opvanglocatie in het pand van Rabobank Altena, hebben hun rol met verve
vervuld. Wij kijken terug op een grote saamhorigheid van alle betrokkenen
om gezamenlijk de schouders er onder te zetten en de collectieve opgave tot
een goed einde te brengen.
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Ook medewerkers die niet tot de taakorganisatie Publieke Zorg behoren boden
spontaan hun hulp aan.
Toch zijn er ook kanttekeningen. Het is duidelijk dat het organiseren van de
noodopvang een wissel heeft getrokken op de dienstverlening van de
gemeenten. Het reguliere werk van verschillende medewerkers bleefliggen.
De inzet van de crisisorganisatie lag voor de hand, in verband met de opdracht
snel een opvanglocatie in te richten en te gaan bemensen. Toch constateert de
stuurgroep dat er gebruik gemaakt is van een gremium dat daarvoor niet is
opgericht. Het betrof hier immers niet een acute crisis of ramp, die door
operationeel handelen aangepakt diende te worden.
Zonder af te doen aan het uitstekende optreden van de crisisorganisatie heeft
dit zich vertaald in langdurige afwezigheid van medewerkers op de werkvloer.

Communicatie
Door de inzet van de crisisorganisatie, was het team Crisiscommunicatie snel
operationeel. Om geen internetdiscussies op gang te brengen, heeft het team
ervoor gekozen niet te communiceren via social media als Twitter of Facebook.
Communicatie geschiedde via mailberichten, bewonersbrieven, persberichten,
berichten op de gemeentelijke site en (telefoon)gesprekken. Bij elke nieuwe
ontwikkeling (inrichten locatie, aankomst groep vluchtelingen, verlenging
verblijf, vertrek) zijn de verschillende doelgroepen geïnformeerd via
bovenstaande kanalen. Aandacht vragen bij een volgende gelegenheid
bepaalde aspecten van de interne communicatie, zodat de zeer diverse interne
doelgroepen (professionals, medewerkers gemeenten, vrijwilligers) goed op de
hoogte zijn van wat belangrijk is voor hun werk en functioneren. Persoonlijke
contacten met schooldirectie, directie kinderopvangorganisaties en met
winkeliers werden op prijs gesteld . Persoonlijk contact met inwoners kan er
bij een volgende gelegenheid toe bijdragen dat zorgen eerder worden
weggenomen.

Nafase
Voor degenen die betrokken zijn geweest bij de opvang van vluchtelingen is er
op 8 en 12 oktober 2015 de mogelijkheid geweest hun halt te luchten bij een
medewerker van Trema Welzijn (maatschappelijk werk). Hiervan is door
niemand gebruik gemaakt. Daarnaast is er een goed bezochte afsluitende
bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst werd nogmaals de dank
uitgesproken voor de inzet en werd er teruggeblikt op het gehele traject van
opvang van de vluchtelingen. Deze bijeenkomst is door de betrokkenen als
prettig ervaren. Tijdens dit overleg is aangekondigd dat er nog een evaluatie
zou plaatsvinden. Hiervoor hebben een beperkt aantal personen zich
aangemeld.
De belangrijkste verbeterpunten die uit de evaluatie zijn gekomen betreffen:

Verhouding tussen beveiligers en ambtenaren / vrijwilligers op
gezette momenten evalueren en eventueel aanpassen hierbij rekening
houdend met het moment van de dag waarbij een minimale mate
veiligheid in ogenschouw genomen dient te worden.
Rekening houden in de regels met de wijze waarop i.c. opvang wordt
ingestoken (gastheer, opvoedkundig of vanuit crisisbeheersing).
Structuur in overdracht aanbrengen. Zowel inhoudelijk als Logistiek
Wat betreft de te vervullen rollen :duidelijk trainen / selecteren op
competenties en persoonlijke wensen.
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Communicatie op een wijze organiseren dat iedereen de informatie
voor hem of haar nodig is efficiënt is. Intern efficiënt gebruik maken
van social media. Regels opstellen voor het gebruik van de groepsapp
(app protocol) .

Deze verbeterpunten worden overgedragen aan de AOV'ers van de
gemeentelijke organisaties en de hoofden Taakorganisatie Publieke Zorg en
Crisiscommunicatie.

Vrijwilligers
Een grote groep vrijwilligers heeft zich aangemeld om mee te helpen het
verblijf van de jonge vluchtelingen goed te laten verlopen. We konden rekenen
op de inzet van velen als het om vluchtelingenopvang gaat . De betrokkenheid
was en is groot en hartverwarmend. Een liaison tussen gemeentelijke
organisatie en vrijwilligers bleek onmisbaar en van grote waarde.

Kosten
De gemeente Woudrichem is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling.
Hieronder een overzicht van de kosten zoals wij dit ook bij de VNG hebben
gemeld.

Kosten noodopvang (exclusief BTW)

Locatie
Catering
Beveiliging
Overig

Totale kosten

Te ontvangen bijdrage COA
Bijdrage 72-Uurs noodopvang obv 32 personen à C 100,00 per nacht.
Bijdrage voor beveiliging vertrek met bus

Totale bijdrage COA

TOTAAL

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De BTW kan waarschijnlijk worden
gecompenseerd. Iedere gemeente neemt 1/3 van de kosten voor zijn rekening.
De kosten worden betrokken bij de jaarrekening 2015.

Volgens het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 2015
heeft de gemeente die op verzoek van het COAcapaciteit beschikbaar stelt
voor de (verlengde) 72-uurs (crisis)noodopvang recht op een vaste vergoeding
op basis van de daadwerkelijke bezetting van C 100,- per nacht per persoon als
bijdrage in de door de gemeente gemaakte kosten.

De hoogte van de kosten is in lijn met het beeld waarmee meerdere gemeenten
in Nederland worden geconfronteerd.
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10.151

58.978
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Het is met name de beveiliging van vluchtelingen, medewerkers en naaste
omgeving geweest die de kosten hoog hebben gemaakt. Met het inzetten van
de beveiliging hebben we het zekere voor het onzekere genomen, mede gezien
gebeurtenissen elders in het land. Ook de structuur van het gebouw (drie
verdiepingen) heeft gemaakt dat er veel inzet van beveiligers is geweest.
De drie gemeenten nemen ieder een derde van de kosten voor hun rekening.
De gemaakte kosten zijn overigens wel BTW-compensabel.

Toekomst
In de 'stuurgroep opvang vluchtelingen' is afgesproken een nieuw verzoek van
het COAaf te wachten en pas dan met de drie gemeenten/gemeenteraden een
besluit te nemen. Wat ons betreft moet er dan vooraf meer duidelijk zijn over
de inzet van personeel en de verdeling van kosten. Inmiddels is de
Veiligheidsregio hierin meer leidend geworden. Op dit moment hebben geen
van de drie gemeenten locaties voor grote groepen vluchtelingen beschikbaar
die ingericht kunnen worden voor tijdelijke opvang. Vanuit het perspectief van
de vluchteling ondersteunen wij van harte de opvatting dat noodopvang niet
de meest ultieme vorm van opvang is. Desondanks zijn wij er trots op dat we
een bijdrage hebben mogen leveren aan de doorstroming van vluchtelingen
naar andere vormen van opvang.

Zoals met u afgesproken wordt het onderwerp vluchtelingen geagendeerd voor
de opiniërende vergadering van 12 janua:;ri2016.

Met vriendeli . e groet,
\ 'burgemees er en wethouders van Aalbur
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