
Geachte leden van de raad, 
 
Sinds 17 oktober worden er asielzoekers in de Power City Church opgevangen. Met deze brief 
informeer ik u graag over de voortgang van de crisisnoodopvang.  
 
Opvang door Veiligheidsregio Hollands Midden 
Wij hadden ook in de afgelopen weken weer veelvuldig contact en afstemming met de 
locatiemanagers. De Veiligheidsregio Hollands Midden (verder Veiligheidsregio) bericht het volgende 
over de opvang na 19 december 2022: 
 
De Veiligheidsregio en de bewoners van de CNO zijn blij dat de termijn van de opvang verlengd is. De 
bewoners weten nu weer voor een aantal maanden waar ze aan toe zijn, en dat geeft rust. De sfeer 
in de opvang is nog steeds goed en ongewijzigd ten opzichte van de vorige raadsbrief. Tot op heden 
zijn er geen klachten binnengekomen uit de omgeving.  
 
Inmiddels zijn zes bewoners vertrokken uit de CNO. Dat komt bijvoorbeeld omdat het COA een plek 
voor hen had bij familie in een AZC. Hierdoor zijn er plekken vrijgekomen. Die plekken zijn ook alweer 
opgevuld. Met die wisseling is er één persoon in de CNO gekomen die overlast veroorzaakte. Die man 
is ook weer uit de CNO verwijderd en terug overgedragen aan het COA.  
 
Wat betreft de medische zorg gaat het goed. Inmiddels is de basisgezondheid redelijk op orde. Wel 
zien we dat een aantal mensen extra en/of specialistische zorg nodig heeft.  
 
Veiligheid in openbare ruimte    
De wijkagenten en de BOA’s hebben ook in de afgelopen weken hun rondes in de wijk(en) gemaakt. 
Er zijn geen incidenten, overlastmeldingen of aanhoudingen geregistreerd die gerelateerd zijn aan de 
asielzoekers van de crisisnoodopvang. 
Daarnaast blijven de wijkagenten en de BOA’s ook goed contact houden met de verantwoordelijken 
van de crisisnoodopvang.  
 
Verlenging en kosten van crisisnoodopvang 
U besloot op 9 januari medewerking te verlenen aan het verzoek van de Veiligheidsregio om de 
crisisnoodopvang tot 1 juli 2023 open te houden. In deze vergadering stelde u ook een vraag over de 
kosten van ambtelijke inzet en de vergoeding van deze en andere kosten.  
 
Wij hebben met Incluzio en de Veiligheidsregio afspraken gemaakt over de kosten van de 
dagbesteding en de directe vergoeding daarvan door de Veiligheidsregio. Zo is de gemeente daar niet 
mee belast. Datzelfde geldt voor eventueel vervoer voor incidentele activiteiten die niet op loop- of 
fietsafstand plaatsvinden. Voor de verlengingsperiode maken wij dezelfde afspraken met de 
Veiligheidsregio. 
 
Wij boeken de door ons gemaakte kosten voor de crisisnoodopvang  op een apart 
grootboeknummer. De gemaakte uren worden bijgehouden, zodat deze inzichtelijk zijn en 
gedeclareerd kunnen worden. Tot 23 januari jl. zijn 998 ambtelijke uren voor de crisisnoodopvang 
gemaakt. Wij dienen de door ons gemaakte en te declareren kosten voor de periode tot 1 februari 
2023 bij de Veiligheidsregio in. En voor de periode van 1 februari tot 1 juli 2023 doen wij dat zo 
spoedig mogelijk na 1 juli. 
 
Daarnaast is de vraag gesteld of als gevolg van de ambtelijke inzet voor de crisisnoodopvang extra 
ambtelijke capaciteit is ingehuurd. Dat is niet het geval. Inhuurmedewerkers kunnen niet zomaar 
ambtenaren vervangen die hun expertise voor een aantal uur voor deze opvang inzetten en daarbij 
kost inhuur ook geld aan overheadkosten. Enkele medewerkers hebben extra uren gewerkt. In 



bepaalde situaties is sprake van een intensivering van reeds bestaande overleggen of 
werkzaamheden (zoals bij OOV en communicatie). Wel zijn er in bepaalde  onderdelen van de 
organisatie prioriteiten gesteld en is er getemporiseerd, waardoor enkele werkzaamheden die 
kunnen wachten later worden uitgevoerd dan gepland (zoals bij OOV, communicatie, sociaal domein 
en ruimtelijke ontwikkeling). 
 
Dagbesteding 
Wij maken samen met de Veiligheidsregio en Incluzio nieuwe afspraken over de opdracht voor de 
dagbesteding tijdens de verlengingsperiode. Daarbij gaan we weer uit van een programma met 
zinvolle en gevarieerde activiteiten dat aansluit op de behoefte van de asielzoekers. De basis bestaat 
uit de thema’s sport en bewegen, taal, cultuur en religie. Naast vaste terugkerende onderdelen 
worden ook incidentele activiteiten of uitjes georganiseerd. 
 
Incluzio heeft na een overleg met de Veiligheidsregio op 17 januari 2023 voor de asielzoekers een 
doorstartbijeenkomst op de opvanglocatie georganiseerd. De bijeenkomst had als doel om 
helderheid te scheppen over de kaders van de opdracht, mogelijkheden en afhankelijkheden van 
Incluzio in de opzet van een dagbestedingsprogramma. Ook heeft Incluzio opnieuw de behoeften en 
de suggesties voor de dagbesteding voor de periode tot 1 juli 2023 opgehaald bij de asielzoekers.  
 
Deze opgehaalde input wordt in de offerte en het programma verwerkt. Daarnaast besteedt Incluzio 
meer aandacht aan de communicatie over de activiteiten op de locatie en de spelregels voor de 
deelname door de mannen. Ook zijn afspraken gemaakt over de communicatie tussen de 
medewerkers van Incluzio en de locatiehoofden en -managers, zodat over en weer duidelijkheid 
bestaat en bij vragen of opmerkingen sneller geschakeld wordt. 
 
Communicatie 
Voordat u besloot om de crisisnoodopvang te verlengen, hebben wij de directe omgeving opnieuw 
een bewonersbrief gestuurd over het verzoek tot verlenging. De inhoud van deze brief hebben wij 
ook geplaatst op de gebruikelijke kanalen van de gemeente: Gemeente aan Huis (in het Leiderdorps 
Weekblad), de website en de sociale media kanalen. Uw besluit over de verlenging hebben wij ook 
op onze kanalen geplaatst. Wij hebben op deze berichtgevingen nauwelijks reacties ontvangen.  
 
Na iedere raadsvergadering plaatsen wij, nadat wij u geïnformeerd hebben, op onze website 
www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang een bericht over de voortgang van de crisisnoodopvang. Zo 
blijven ook de inwoners en de bedrijven op de hoogte van de voortgang. Verder blijven wij de 
situatie monitoren en zetten communicatie in op de momenten dat dat nodig is. 
 
Meer informatie over de Crisisnoodopvang 
Op onze website vindt u nog meer informatie, zoals het informatiefilmpje over de crisisnoodopvang, 
belangrijke telefoonnummers bij vragen, klachten en meldingen en het antwoord op veelgestelde 
vragen. Wij actualiseren deze informatie op de website regelmatig. Verder kunt u contact opnemen 
met Joke Boot, projectleider CNO. Zij is van maandag t/m donderdag per e-mail bereikbaar via 
j.boot@leiderdorp.nl of telefonisch via (071) 5458 500. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Laila M. Driessen 
burgemeester 
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