Stichting Sociaal Oosterhesselen
Wan 12, 7861CR Oosterhesselen
sociaaloosterhesselen@gmail.com

College van burgemeester en wethouders van Coevorden
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN
cc. raadsleden gemeente Coevorden, pers
Tevens per email: info@coevorden.nl
Oosterhesselen, 13 februari 2016

Betreft: juridische status bijlage(n) bestuursovereenkomst AZC Oosterhesselen

Geacht College, geachte raadsleden,
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 februari 2016 werd duidelijk dat het college en
het COA in gesprek zijn over de plaatsbepaling van een aantal bepalingen uit de
bestuursovereenkomst; in concreto of bepaalde bepalingen in de bestuursovereenkomst zelf
dan wel in een bijlage opgenomen dienen te worden. Via de media werd duidelijk dat het
gaat over 1) de bepaling van geleidelijke instroom, te beginnen met maximaal 150
asielzoekers en 2) over veiligheidsbepalingen.
Wij vinden het jammer dat de inwoners van Oosterhesselen, Sociaal Oosterhesselen,
Plaatselijke Belang en de leden van de klankbordgroep deze essentiële informatie uit de
media moet vernemen. Dit bevestigt helaas opnieuw het beeld dat de gemeente Coevorden
zich niets aantrekt van de ontwrichtende impact die dit gevoelige dossier heeft op
Oosterhesselen.
Voor ons dorp zijn juist deze bepalingen namelijk uiterst belangrijk. Om ze de juiste
juridische kracht te geven hebben wij ze uiteraard liever in de bestuursovereenkomst.
Wanneer het college toch bakzeil haalt voor het COA en toestaat dat deze voor de inwoners
van Oosterhesselen fundamentele bepalingen in een bijlage worden opgenomen gaan wij
ervan uit dat de gemeente zal borgen dat deze bepalingen eenzelfde juridische status
krijgen als wanneer ze in de bestuursovereenkomst waren opgenomen.
Graag wijzen wij u erop dat aan het opnemen van bepalingen in een bijlage risico’s zijn
verbonden. Dit is vermoedelijk de reden waarom het COA hierop aanstuurt. Mocht het COA
een andere motivatie hebben dan vernemen wij dit uiteraard graag.
Bij deze voorzien wij u van het volgende ongevraagde advies. Bepalingen in een bijlage bij
een (bestuurs)overeenkomst hebben dezelfde juridische status als de overeenkomst zelf
mits het volgende wordt vermeld dan wel opgenomen:

• Er moet expliciet worden verwezen naar de bijlage(n)
• Er moet een opsomming worden gegeven van alle bijlagen
• Er moet worden aangegeven dat de bijlagen een (volledig en onlosmakelijk) onderdeel
uitmaken van de overeenkomst
• In de overeenkomst mag niets staan dat in strijd is met de bijlagen. (in dat geval prevaleert
over het algemeen hetgeen dat staat vermeld in de overeenkomst)
• In de bijlagen moet worden verwezen naar de overeenkomst
Als aan deze zaken niet wordt voldaan is de juridische positie van de gemeente en van het
dorp een stuk zwakker als het COA de afspraken in de bijlagen niet nakomt.
Mocht het college besluiten deze knieval te doen voor het COA, dan gaan we ervan uit dat
de gemeenteraad erop toe zal zien dat bovenstaande punten onverkort worden
doorgevoerd. Tevens verzoeken wij u dringend de overeenkomst met bijlage(n) door een in
bestuursrecht gespecialiseerde externe jurist te laten toetsen.

Hoogachtend,
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