
Retouradres: Postbus 8   3300 AA DORDRECHT

Aan

Fractie PvdA Dordrecht

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 7 september 2021

Ons kenmerk 2021-0123655

Betreft Beantwoorden artikel 39-vragen inzake Opvang Afghaanse vluchtelingen

Geachte fractieleden,

Bij brief van 27 augustus 2021, bij ons ingekomen op 27 augustus 2021, heeft u 
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie PvdA over "Opvang Afghaanse vluchtelingen".

Inhoud brief:
Gezien de ernstige situatie in Afghanistan en de oproep van het Rijk aan gemeenten 
om ook mee te helpen en Afghaanse vluchtelingen op te nemen, roepen wij het 
college op om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De PVDA stelt voor om als gemeente Dordrecht aan het Rijk te laten weten dat wij zo 
spoedig mogelijk een aantal vluchtelingen - met vooral aandacht voor de situatie van 
vrouwen en meisjes - willen opnemen in onze stad.

Om onze bijdrage te leveren aan de afschuwelijke situatie die is ontstaan in 
Afghanistan en de vluchtelingen een menswaardig bestaan te kunnen bieden.

Vanwege het spoedeisende karakter, vragen wij om een snelle reactie.

Wij beantwoorden dit als volgt.

Antwoord
Vanuit het rijk is op 24 augustus 2021 een oproep uitgegaan aan de Commissarissen 
van de Koning, de colleges van Gedeputeerde Staten en de colleges van 
Burgemeester en Wethouders voor het realiseren van extra opvang voor 
vluchtelingen en huisvesting van statushouders. In de brief geeft het rijk aan dat de 
landelijke opvangvoorzieningen bijna vol zijn. De behoefte aan meer opvangplekken 
voor asielzoekers speelt al langer, maar is met de situatie in Afghanistan groter 
geworden. 

Het rijk inventariseert binnen het eigen vastgoed de locaties die geschikt te maken 
zijn voor tijdelijke opvang en bewoning. Ook inventariseert het rijk breder naar 
dergelijke type vastgoed, met partijen als bijvoorbeeld Aedes en Horeca Nederland. 
Het rijk vraagt gemeenten mee te werken in het snel beschikbaar maken van deze 
locaties wanneer deze locaties zich op gemeentelijk grondgebied bevinden. 

In Dordrecht hebben we dergelijke locaties niet. Eind 2020 heeft de gemeente 
Dordrecht in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Republiq het publiek en 
maatschappelijk vastgoed in Dordrecht in kaart gebracht, met als doel te 
inventariseren of er objecten zijn, inzetbaar voor de huisvesting van diverse groepen 
spoedzoekers. Dat onderzoek heeft geen nieuwe locaties in beeld gebracht.

Indien het rijk in haar huidige inventarisatie desondanks alsnog mogelijke andere 
geschikte locaties heeft op Dordts grondgebied, zijn we bereid onze 
verantwoordelijkheid te nemen als dat wordt gevraagd.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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