
De DORDTSE DINSDAG – BEELD- EN OORDEELSVORMENDE COMMISSIES van de gemeente 
DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 2023   inzake 
Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van asielzoekerscentrum in Dordrecht ;

gelet op artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

Burgemeester en wethouder Van Benschop geven bestuurlijke toelichting op de aanleiding, 
urgentie en strekking van het voorgenomen besluit tot vestiging van AZC en principebesluit tot 
opvang van Oekraïners in het Stadskantoor. College wil regie houden op opgave opvang 
vluchtelingen door nu over vestiging AZC te besluiten, voordat de Spreidingswet gemeente hiertoe 
dwingt. Het raadsvoorstel hangt nauw samen met RIB over Principebesluit beschikbaar stellen van 
een deel van het Stadskantoor voor de opvang van Oekrainers in een gemeentelijke opvang GOO 
en verhuizing deel personeel Stadskantoor en college naar andere locaties. De puzzel die het 
college permanent legt is het organiseren van opvang voor vluchtelingen en lopende 
ontwikkelingen in de stad hier hand in hand mee te laten gaan. Ambtelijk wordt een technische 
toelichting gegeven op beide dossiers. Nadat informerende vragen zijn gesteld door de commissie, 
wordt de eerste termijn van oordeelsvorming doorlopen en maken fracties die dat willen voorlopig 
standpunt kenbaar.
Wethouder Heijkoop zegt toe om, op het moment dat informatie deelbaar is, voor de volgende 
raadsvergadering 7 februari een terugkoppeling te geven van hetgeen besproken is bij de volgende 
regionale regietafel. Het regionale bod moet voor 1 mei zijn afgerond. 
Commissie besluit het raadsvoorstel samen met RIB Principebesluit opvang Oekraïners ter 
bespreking door te sturen naar de gemeenteraad met een spreektijd van 5 minuten. Politieke 
vraag die ter bespreking wordt opgevoerd: wat vindt de raad van het voorgenomen besluit om 
geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen t.a.v. het voornemen tot het 
mogelijk maken van een asielzoekerscentrum op een bedrijvenlocatie in Dordrecht? 
Het college neemt naar verwachting op 31 januari een besluit over de locatie. Voorgesteld wordt 
om de raad hierover te informeren en tot donderdag 2 februari in de gelegenheid te stellen 
technische vragen te stellen hierover. Beantwoording hiervan wordt voorafgaand aan de 
raadsvergadering aan dit dossier toegevoegd.  
Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 24 januari 2023.
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