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Fractie PVV Dordrecht  

Het politiek centrum  

P/a Voorstraat 367  

3311 CT Dordrecht 

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  

Postbus 8 

3300 AA Dordrecht 

 

Betreft: artikel 40 vragen over de crisisnoodopvang voor asielzoekers 

 

Dordrecht, 21 juli 2022 

 

Geacht College, 

 

Een aantal dagen geleden was er een korte reportage van RTV Dordrecht over de 

crisisnoodopvang die op het industrieterrein bij dierenasiel Louterbloemen gereed wordt 

gemaakt om voor circa drie maanden asielzoekers op te vangen, aangezien Ter Apel de 

toestroom niet meer aankan. (*) 

Burgemeester Kolff benadrukte in de reportage dat het gaat om tijdelijke opvang (aantal 

weken) en dat het niet alleen gaat om mensen die voor oorlog zijn gevlucht, maar ook om 

mensen die om andere redenen naar Nederland komen. 

Het COA en het IND zouden daar volgens Kolff een goede schifting in moeten maken, zodat 

ze de asielprocedure kunnen doorlopen. 

 

De regio van Dordrecht moet in totaal 225 plekken realiseren en in de gemeente Dordrecht 

zijn 170 plekken vrijgekomen. 

 

Het vinden van opvangplekken is echter heel lastig, mede door de gelijktijdige komst van 

Oekraïense vluchtelingen. In de regio van Dordrecht moet ook voor deze doelgroep maar 

liefst 300 bedden worden gevonden. 

 

Het Rijk heeft zorg aangeboden voor de genoemde locatie, waarbij gedacht moet worden 

aan bv. psychologische hulp en zodra deze zorg geleverd kan worden, zal de locatie in 

gebruik worden genomen. 

 

 

 



 
2 

 

De PVV maakt zich zorgen over deze crisisnoodopvang. Onze fractie is voor tijdelijke en 

beperkte opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar niet voor de opvang van gelukszoekers 

en in o.a. dat licht roept de reportage bij ons de volgende prangende vragen op die 

ondergetekende graag aan het College wil stellen: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

D.T.J. van Leeuwen   

Fractievoorzitter PVV Dordrecht 

 

 

 

BRON 

 

(*) https://youtu.be/XauZvgu3hIA  

 

 

https://youtu.be/XauZvgu3hIA

