Bijlage 1 – overzicht van voorwaarden aan locaties aan moeten voldoen
Reguliere opvanglocaties – 1.200 reguliere opvangplekken
Het COA zal deze locaties in principe runnen, zie hieronder de verantwoordelijkheden vanuit
omvang perspectief.
Om te waarborgen dat het COA de juiste kwaliteit en voorzieningen in de opvang en begeleiding
van asielzoekers kan bieden, is een zekere omvang van locaties van belang. Dit om onder andere
de juiste personeelsinzet te kunnen borgen. De omvang en looptijd is ook van belang om de
bedrijfsvoering in brede zin te kunnen realiseren.
Het COA hanteert daarom rondom het werven, inrichten en operationaliseren van nieuwe reguliere
locaties de volgende uitgangspunten:
-

-

-

Een ondergrens van 300 plekken per reguliere opvanglocatie;
Een locatie van 100-200 plekken alleen in te zetten als aanvullende opvang (beheer door een
externe partij en begeleiding door COA) of in de nabijheid (ongeveer 7 kilometer) van een
bestaand azc;
Onder de 100 plekken is alleen mogelijk wanneer de locatie direct in gebruik kan worden
genomen (zoals hotels, vakantieparken etc.), waar andere partijen de personele capaciteit
invullen, en waar, asielzoekers veilig en leefbaar kunnen worden gehuisvest zonder
aanvullende werkzaamheden.
Een minimale looptijd van een zes maanden voor een locatie.
Qua programma van eisen gelden de normale voorwaarden, maar er dienen ook voldoende
mogelijkheden te zijn tav recreëren, trainingen en dergelijke.
De locaties kunnen worden ingezet voor alle reguliere doelgroepen voor het COA, met
uitzondering van amv’s.

Speciale uitvraag – AMV 10 x 50 AMV opvangplekken
Het COA zal ook deze gevraagde opvangplekken runnen. Met name vanwege de opleidingseisen
van het personeel. Bij de locatiekeuze is het volgende van belang:
-

-

-

Voorkeur heeft de uitbreiding van bestaande amv locaties of bestaande AZC’s met een
maximum van 50 extra AMV opvangplekken. Als dit ten koste gaat van reguliere plekken, dan
dient in verlengde daarvan elders in deze omgeving reguliere capaciteit gerealiseerd te worden.
Het openen van een nieuwe AMV stand alone locatie (niet zijnde een bestaande locatie)
betekent dat er tussen de 25 en 50 plekken beschikbaar dienen te zijn (niet kleiner en niet
groter). Looptijd dient minimaal 3 maanden te zijn i.v.m. de balans tussen personele werving
en capaciteitsnood
Een school/ISK binnen een straal van 12 km.
Aan de voorkant helder maken dat wanneer de locatie beschikbaar is dit niet betekent direct
bezet. Zal gefaseerd gaan voor beheersbaarheid en kans op uitbreiden van personeel.
Er dienen aan de voorkant goede afspraken gemaakt te worden met o.a. relevante
maatschappelijke organisaties zoals scholenkoepels en Nidos en andere relevante partners.
Qua programma van eisen gelden de normale voorwaarden, maar er dienen ook voldoende
mogelijkheden te zijn tav recreëren, trainingen en dergelijke

Speciale uitvraag: sobere opvang 2 x 50 opvangplekken
-

Dit betreft bij voorkeur een uitbreiding op een bestaande (reguliere) locatie
Om dit beheersbaar vorm te geven vindt de sobere opvang plaats op een apart, door een hek
afgesloten, gedeelte van de locatie

-

Dit is alleen toegankelijk na een toegangscontrole door een beveiligingsorganisatie. Ook dienen
bewoners zich daar te melden voor ze naar buiten willen gaan.
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