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Aan
de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 23 augustus 2022
Ons kenmerk 2022-0137025
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over de crisisnoodopvang voor asielzoekers

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 21 juli 2022, bij ons ingekomen op 25 juli 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de
fractie PVV vragen gesteld over de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Voordat wij 
ingaan op de door u gestelde vragen hechten wij er waarde aan u mee te geven dat
wij ons distantiëren van de uitdrukking 'gelukszoekers'. Het betreft hier een groep 
mensen die gevlucht is voor oorlog en geweld. En er zijn mogelijk ook economische 
vluchtelingen tussen. In de asielprocedure zal blijken wie wel en niet mogen blijven.
Daarnaast merken wij op dat de bevoegdheid tot het tot het verzorgen van 
crisisnoodopvang een verantwoordelijkheid is van de burgemeester. Beantwoording
van de vragen betreffende opvang van dak- en thuislozen betreft een bevoegdheid 
van het college. U ontvangt derhalve een antwoord namens beide bestuursorganen.
Uw vragen worden als volgt beantwoord: 

Vraag 1) Deelt u de mening dat deze crisisnoodopvang alleen gebruikt zou 
moeten worden voor Oekraïense vluchtelingen, alsmede Dordtse dak- 
en thuislozen en niet voor de al tijden volstrekt onbeheersbare stroom 
aan gelukszoekers uit bv. het Midden-Oosten, Afrika en Azië? Zo ja, wat
heeft u ondernomen om het kabinet en relevante partners dat duidelijk 
te maken & zo nee, waarom niet en waar ligt voor de gemeente 
Dordrecht dan de grens? (Of is die er niet, ondanks de steeds groter 
wordende druk op onze samenleving?)
Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord De crisisnoodopvang aan de Marconiweg is bedoeld voor asielzoekers 
waarvoor in Ter Apel op dit moment geen ruimte is.  Het organiseren 
van opvang voor asielzoekers is een taak van het Rijk. In het 
Veiligheidsberaad is dit standpunt ook nadrukkelijk onder de aandacht 
gebracht van de staatssecretaris. Niettemin heeft het Rijk aan alle 25  
Veiligheidsregio’s in het land verzocht voor een periode van 3 maanden
(1 juli tot 1 oktober) zorg te dragen voor crisisnoodopvang voor 
asielzoekers, omdat er in Ter Apel geen ruimte is om ze op te vangen. 
Dordrecht verzorgt 170 crisisnoodopvangplaatsen voor de periode tot 
1 oktober. En daarmee eindigt op 1 oktober ook de inzet in de vorm 
van crisisnoodopvang van de gemeente Dordrecht. De taak wordt 
daarna weer aan het Rijk overgedragen. Overigens blijft in deze 
periode het COA verantwoordelijk voor het starten van de 
asielprocedure, inclusief het registreren en screenen van asielzoekers.
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Vraag 2) Kunt  u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat álle kosten zijn voor 
deze crisisnoodopvang en wie exact voor de verschillende kosten 
opdraaien? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Zowel de gemeente Dordrecht als de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
maakt kosten voor het opvangen van de asielzoekers in de 
crisisnoodopvang. Wij hebben de toezegging dat deze kosten volledig 
door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gedekt worden. 
Daarom houden we deze kosten nauwgezet bij. Een bedrag is op dit 
moment echter niet te noemen; immers de kosten lopen nog door tot 
begin oktober.

Vraag 3) Bestaat er een kans dat de genoemde locatie na 1 oktober langer 
openblijft voor de opvang van asielzoekers? Zo nee, op welke manier 
kan deze locatie dan een bijdrage leveren aan de opvang van Dordtse 
dak- en thuislozen? Kan dat overigens ook nu al niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Nee. We houden ons aan de deadline van 1 oktober. Het pand is 
anderhalf jaar (tot en met april 2022) in gebruik geweest als 
nachtopvang om de overloop vanuit het Kromhout op te vangen 
vanwege de Covid-19 pandemie. Het betrof toen een noodoplossing. 
Het pand is geen passende structurele oplossing en kan enkel in een 
noodsituatie opnieuw in overweging worden genomen.
Tot slot is een combinatie van opvangen van vluchtelingen en dak- en 
thuislozen - gezien de complexe en diverse problematiek - niet passend
noch wenselijk. 

Vraag 4) Heeft het Rijk ooit voor de opvang van Dordtse dak- en thuislozen met 
spoed zorg geleverd of op andere manieren voortvarend bijgedragen? 
Zo ja, graag zoveel mogelijk details & zo nee, bent u bereid het Rijk op 
te roepen voor deze doelgroepen ook snel met ondersteuning over de 
brug te komen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het organiseren en aanbieden van maatschappelijke opvang aan dak- 
en thuislozen is een wettelijke taak waarvoor de verantwoordelijkheid 
bij de gemeenten ligt (Wmo 2015). Als centrumgemeente is Dordrecht 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang in de regio 
Waardenland (Drechtsteden & Alblasserwaard).

Vraag 5) Deelt u de mening dat het voor Dordtse dak- en thuislozen wrang is om
te moeten zien dat voor o.a. buitenlandse gelukszoekers alles uit de 
kast wordt getrokken om opvang te realiseren, terwijl zij soms al jaren 
aan de kant staan? Zo ja, wat gaat u voor deze doelgroepen 
ondernemen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord We zijn ons er als college van bewust dat er meerdere groepen in onze 
samenleving zijn die opvang nodig hebben. Ook zien we dat mede door
de gespannen woningmarkt concurrentie ontstaat tussen verschillende 
(kwetsbare) groepen in onze samenleving. We zijn ons ook bewust van 
dit spanningsveld en nemen dit altijd mee in onze afwegingen. We 
zetten echter nog steeds vol in op goede en passende ondersteuning 
van dak- en thuislozen. Voor een uitgebreidere beschrijving van onze 
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inzet verwijzen wij u graag naar de ''Agenda Huisvesting kwetsbare 
groepen en de visie ''Van opvang naar wonen''.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De burgemeester,

A.W. Kolff
burgemeester

Het college van Burgemeester en Wethouders

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