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Opvang vluchtelingen en statushouders
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021, behandelend het agendapunt
"Beantwoording door het College van artikel-39-vragen RvO fractie PvdA over Opvang Afghaanse vluchtelingen"

Constaterende dat:

• In Dordrecht is, net als elders in het land, een tekort aan woningen in alle segmenten, dus ook in
de sociale huursector is dit een nijpend en urgent probleem.

• De Gemeente Dordrecht 33% achterloopt met betrekking tot de taakstelling bij de huisvesting van
statushouder;

• Er naast statushouders, meer doelgroepen zijn in Dordrecht die met spoed een woning nodig
hebben;

• Het rijk, vanwege de toestroom van vluchtelingen, aan alle gemeenten (waaronder gemeente
Dordrecht) een brandbrief heeft gestuurd om per direct (tijdelijk) opvang en woonruimte te bieden
aan vluchtelingen en statushouders omdat de opvangcapaciteit van het COA enorm onder druk
staat

• De commissaris van de Koning van Zuid-Holland (Jaap Smit) in de media heeft aangegeven dat in
de provincie Zuid-Holland snel opvangplekken beschikbaar moeten komen voor vluchtelingen,
omdat in deze provincie sprake is van een groter tekort aan opvangplekken vergeleken met
andere provincies.

Overwegende dat:

• Een aantal gemeenten in Zuid Holland en Nederland reeds gehoor hebben gegeven aan deze
oproep maar dat deze opvang nog niet voldoende is in omvang en in tijd;

• Gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en
daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.



Van mening zijnde dat:

• Een stad als Dordrecht, niet kan achterblijven en zijn verantwoordelijkheid hierin moet nemen;
• Inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen een beperkte tijd geschikte

opvanglocaties gevonden kunnen worden;
• Voorbeelden in den lande laten zien dat transformatie en tijdelijke woonvormen de druk in het

AZC kunnen verlichten;
• Dat al deze (tijdelijke) woonvormen bij kunnen dragen aan het (tijdelijk) oplossen van de spanning

op de woningmarkt voor alle doelgroepen
• Dat dit betekent dat deze woonvormen nu en in de toekomst toegankelijk moeten zijn voor alle

doelgroepen teneinde concentratie van eenzijdige doelgroepen te voorkomen.

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Voor 01 januari 2022 te inventariseren waar in Dordrecht terreinen liggen waar tijdelijke woningen
gebouwd kunnen worden voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders en andere
woningzoekenden;

• Voor 01 januari 2022 te inventariseren welke (kantoor)panden en locaties (waaronder
gemeentelijk als corporatiebezit) met spoed gereed kunnen worden gemaakt voor (tijdelijke)
huisvesting van statushouders en andere woningzoekenden;

• Voor 01 januari 2022 panden (waaronder gemeentelijk- als corporatiebezit) aan te wijzen die
geschikt gemaakt kunnen worden om tijdelijk noodopvang te kunnen bieden aan vluchtelingen;

• De raad te informeren over de kosten van de realisatie van bovengenoemde woningen.
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En pat over tot de orde van de dag.
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