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

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 27 september 2022
Ons kenmerk 2022-0155899
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over Gedwongen huisvesting asielzoekers

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 24 augustus 2022, bij ons ingekomen op 30 augustus 2022, heeft u
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens
de fractie PVV vragen gesteld over Gedwongen huisvesting asielzoekers.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1) Deelt u de mening dat de gemeente Dordrecht in principe vol is en 
geen asielzoekers meer kan huisvesten, teneinde nu al grote sociaal-
economische en maatschappelijke problemen niet nog verder te laten 

Antwoord Nee. Dordrecht houdt zich aan de afspraken als het gaat om het 
huisvesten van statushouders en verzorgt de opvang van ongeveer 
160 asielzoekers in een crisisnoodopvang aan de Marconiweg voor de 
periode tot het eind van het jaar.  Er is een akkoord gesloten tussen 
Rijk, VNG en het Veiligheidsberaad over huisvesting van statushouders 
en opvang asielzoekers en ook Dordrecht draagt daar naar vermogen 
aan bij. 

Vraag 2) Deelt u de mening dat als er onverhoopt toch plannen zijn om 
asielzoekers in Dordrecht te huisvesten, dit te allen tijde transparant 
gecommuniceerd moet worden, waarbij alle ruimte is voor inwoners en 
de Raad om hun mening te geven, zoveel mogelijk met die mening 
wordt gedaan en draagvlak essentieel is? Zo nee, waarom niet? Graag 
een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Inmiddels is bekend dat het COA niet meer, zonder de gemeente te 
informeren, een pand zal kopen of inzetten ten behoeve van opvang 
van asielzoekers. Omdat het vraagstuk op dit moment niet aan de orde
is, is het niet opportuun in te gaan op de vraag of en op welke wijze 
raad en/of inwoners betrokken worden bij de besluitvorming.  
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Vraag 3) Zijn er op dit moment panden en/of gronden in Dordrecht waarvan u 
weet dat het COA deze op het oog heeft om te huren of aan te kopen, 
teneinde op korte of langere termijn asielzoekers te kunnen 
huisvesten? Zo ja, welke panden, alsmede hoe/wanneer/waarover 
tussen COA, het dagelijks bestuur en het Rijk is gecommuniceerd en of 
plannen eerst zijn/worden voorgelegd aan inwoners en de Raad? Graag 
een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord Nee en we hebben ook geen enkele reden te veronderstellen dat iets 
dergelijks aan de orde is. Op basis van het gesloten bestuursakkoord 
als vermeld onder vraag 1 bestudeert het Rijk hoe voor structurele 
opvang alle gemeenten in Nederland, naar evenredigheid, een bijdrage
kunnen leveren. 

Vraag 4) Zijn er op dit moment panden en/of gronden in overige Drechtsteden 
waarvan u weet dat het COA deze op het oog heeft om te huren of aan 
te kopen, teneinde op korte of langere termijn asielzoekers te kunnen 
huisvesten? Zo ja, welke panden, alsmede hoe/wanneer/waarover 
tussen COA, betreffende dagelijkse besturen en het Rijk is 
gecommuniceerd en of plannen eerst zijn/worden voorgelegd aan 
inwoners en desbetreffende Raden? Graag een gemotiveerd antwoord 
met zoveel mogelijk details.

Antwoord Voor beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de overige 
Drechtstedengemeenten. 

Wij vertrouwen erop 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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