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Geacht College,
Wij hebben begrepen dat er een onderzoeksopdracht verstrekt is aan Arcadis om de locaties
opgenomen op de shortlist te beoordelen op hun geschiktheid als opvanglocatie voor een AZC.
Teneinde discussie naderhand over de onafhankelijkheid van Arcadis te voorkomen verzoeken wij de
gemeente en het COA kenbaar te maken hoeveel opdrachten en met welke totale omzet de gemeente
Ede en het COA de afgelopen vijf jaar (2011-2015) aan Arcadis hebben verstrekt.
Het is ons niet helder in hoeverre het onderzoeksbureau contact met ons opneemt, noch in welke fase
van haar onderzoek dat zal zijn.
Wij maken hierbij de wens kenbaar in een zo vroeg mogelijk stadium met het onderzoeksbureau in
contact te komen.
Voorts verzoeken wij de gemeente en het COA om inzage in alle stukken (adviezen, notities, notulen
e.d.) die ten grondslag liggen aan de keuze van de zes thans gekozen locaties op de shortlist,
daaronder begrepen de overwegingen waarop de keuze voor de 39 locaties die wel op de longlist maar
niet op de shortlist zijn gekomen is gebaseerd.
Gezien de door de gemeente in het stappenplan benoemde transparantie gaan wij er vanuit dat deze
informatie op korte termijn aan ons beschikbaar wordt gesteld (bijvoorbeeld door gelegenheid tot
inzage op het gemeentehuis) en dat een formeel verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van
Bestuur niet nodig is. Mocht een positieve reactie op vorenstaande verzoeken ontbreken, dan
verzoeken wij u deze verzoeken als formeel WOB verzoek aan te merken. In beide gevallen gaan wij er
vanuit dat de gemeente en het COA geen onomkeerbare stappen zet totdat voormelde informatie
alsnog beschikbaar is gesteld en wij de gelegenheid hebben gehad daar kennis van te nemen en op te
reageren.
Voor zover enig deel van de bovenstaande verzoeken bij het COA thuis hoort gaan wij er vanuit dat de
gemeente voor tijdige doorzending aan het COA zorgdraagt.
Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan verzoeken wij u dat per omgaande kenbaar te maken als
ook welke verzoeken naar uw oordeel niet aan u gericht moeten worden, zodat wij alsnog het COA
kunnen benaderen. De contactgegevens van de juiste persoon bij het COA zien wij daarbij graag
tegemoet teneinde de spoedige voortgang te waarborgen.
Mocht enig deel van deze brief een nadere toelichting behoeven dan zijn wij daar uiteraard toe bereid.
Uw bevestiging van ontvangst alsmede een indicatie van de termijn voor beantwoording zien wij graag
tegemoet per mail op mailadres kerngroepvo@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep AZC-Otterlo’s Belang
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