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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 gedwongen huisvesting asielzoekers 

 

Dordrecht, 24 augustus 2022 

 

Geacht College, 

 

Zeer recent is er in de Overijsselse gemeente Tubbergen enorme consternatie uitgebroken 

over het voornemen van het Rijk om de gemeente te dwingen om asielzoekers te 

huisvesten. Dit zou moeten plaatsvinden in een hotel in het dorpje Albergen dat door het 

COA is aangekocht. 

In een artikel van de Telegraaf (*) valt te lezen dat het COA aangeeft dat de 

koopovereenkomst definitief is getekend en blijkt tevens dat de gemeente en inwoners bij 

de aankoop zijn gepasseerd. 

 

Een woordvoerder van de inwoners gaf aan dat in het dorpje niet bekend was dat het hotel 

te koop stond en dat het COA over deze locatie al maanden in overleg was met de gemeente 

en staatssecretaris Van der Burg. 

 

Het verhaal gaat dat de burgemeester vanaf april 2022 op de hoogte zou zijn geweest van 

het feit dat het hotel eigendom zou worden van het COA, maar niets heeft gezegd uit angst 

voor maatschappelijke onrust en protesten. 

 

Hoewel deze bizarre casus afspeelt in een Overijsselse gemeente, maakt de PVV zich grote 

zorgen, aangezien het niet ondenkbaar is dat dergelijke praktijken ook in andere gemeenten 

afspelen. 
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Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 

 

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 groeien? Zo nee, waarom niet? 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter   

PVV Dordrecht 

 

 

 

BRON 

 

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1048141999/coa-koopcontract-van-hotel-albergen-is-

getekend  
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