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Geacht college,

Medio augustus 2016 heeft u met het COA een bestuursovereenkomst gesloten voor
de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg 6d te Heemserveen,
gemeente Hardenberg.
In artikel 12 van deze overeenkomst is de mogehjkheid opgenomen tot verlenging van
de overeenkomst met een periode van maximaal 5 jaar. Zoals aangegeven in het
overleg van 18 mei jongstleden tussen COA en de gemeente Hardenberg, is het voor
het COA in deze tijden van grote capaciteitsbehoefte extra belangrijk ons te
verzekeren van continuïteit in de opvang.
Hierbij verzoeken wij u dan ook medewerking te verlenen aan het verlengen van de
lopende bestuursovereenkomst tot 1 maart 2026. Het gaat hierbij om een voortzetting
van de huidige afgesproken capaciteit (maximaal 700 bewoners, plus 50 bufferplekken). Afspraken dienaangaande zullen na akkoord van de gemeente worden
vastgelegd in een allonge bij de lopende bestuursovereenkomst.
Mocht het verlengingsverzoek in het hcht van de huidige evaluatie nog vragen
opwerpen, dan kunt u hierover contact opnemen met Sjaak Keuvelaar via bovenstaand
telefoonnummer.
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Aeneas vluchtte samen met ifjn Oude vader en hind uit het brandende Trt^e. Na vele órmwétylngen en héftIPtseren van allerlei gevaren belandt hij tenslotte in Italië en
sticht daar de stad Latium. Aeneas staat bekend als een held uit de Griekse oudheid. Het beeldmerk van het CQA is pp het verhaal van Aeneas gebaseerd,
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We kijken uit naar de voortzetting van de plezierige samenwerking.

Hoogdchteiid,
QéntraaJ^öi^

opvang asielzoekers

Mr.'Frj.G. van der Plas
Unitmanager Huisvesting.
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Willen jullie deze brief inboeken onder mijn naam?
Dankjullie wel!
Met vriendelijke groet,
Agnes Roozeboom
beleidsmedewerker maatschappelijk domein B
Innovatie & Beleid
Tel. 0523-289600
agnes.roozeboom® hardenbera.nl
Bezoekadres:
Stephanuspark 1, 7772 HZ
Hardenberg
Tel. 140523
Postadres:
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
www.hardenbera.nl

MiMi

Van: Takken, Linda
Verzonden: maandag 8 Juni 2020 17:06
Aan: Agnes Roozeboom
CC: Keuvelaar, SJaak
Onderwerp: Verzoek tot verlenging bestuursovereenkomst azc Hardenberg
Geachte mevrouw Roozenboom,
Op verzoek van de heer Keuvelaar doe ik u bijgaand het verzoek tot verlenging toekomen.
De brief is tevens per post gestuurd.
Met vriendelijke groet,
Linda Takken - Snoek
Management assistent B
Unit Huisvesting

COA

Crtrttriidl Otgudn opudng d.’iiflzofkfrs

S 06 - 15 68 29 57 (ma, di, do, vr)
BI lindatakken@coa.nl
® Website: www.coa.nl
^ Bezoekadres: Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag
^ Postadres: Postbus 30203, 2500 GE Den Haag
Bij een bezoek aan het COA dient u altijd in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
^Please consider the environment before printing this e-maii
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. Het CO A aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
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