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Betreft: Stand van zaken opvang vluchtelingen 
 

 

Beste raadsleden, 

 

Met de raadsinformatiebrieven van 4 maart jl. (RIB 476536),16 maart jl. (RIB 482909), 25 maart jl. 

(RIB 489866) en 8 april jl. (RIB 497586) bent u geïnformeerd over de inspanningen van de gemeente 

Albrandswaard voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met deze brief informeer ik u over de 

laatste stand van zaken. 

 

In totaal verblijven op dit moment 36 vluchtelingen uit Oekraïne in Albrandswaard. Hiervan verblijven 

19 vluchtelingen bij gezinnen in Albrandswaard. 

 

Schutskooiwijk 

Met de RIB van 25 maart jl. en 8 april jl. (RIB 489866 en RIB 497586)) bent u geïnformeerd over de 

gesprekken met woningbouwvereniging Poortugaal over het beschikbaar stellen van woningen in de 

Schutskooiwijk voor een periode van ongeveer 1 tot 1,5 jaar. In totaal kunnen hier tussen de 40 en 80 

mensen de komende maanden verblijven. De bewonersbrief en het persbericht hieromtrent heeft u op 

30 maart ontvangen. In de week van 8 april zijn de woningen geschouwd en de eerste vergunningen 

voor de leegstandwet verleend. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het gereed maken en 

inrichten van de woningen. In het weekend van 14 mei worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne 

ondergebracht in deze woningen.  

 

Semi-permanente woningen 

In de raadsinformatiebrief van 8 april (497586) is aangegeven dat in het onderzoek naar 

mogelijkheden tot realisatie van tijdelijke woonunits ook wordt gekeken naar alternatieven waarbij 

geïnvesteerd wordt in meer duurzame woonvormen die ook voor onze eigen inwoners ingezet kunnen 

worden als de vluchtelingencrisis voorbij is. Het gaat dan om de plaatsing van tijdelijke (semi-

permanente) woningen aan het G.J. Rooimanspad 3 te Poortugaal die 10 tot 15 jaar gebruikt kunnen 

worden. Met betrekking tot deze tijdelijke woonvorm ontvangt u deze week een beeldvormend 

raadsvoorstel. 

 

 

 

 



 

Kleidijk 

In de raadsinfomatiebrieven van 25 maart en 8 april zijn ook nieuwe particuliere/maatschappelijke 

initiatieven genoemd. Een van deze initiatieven is nader onderzocht en is haalbaar en realistisch 

gebleken.  

 

Deze locatie betreft het kantoorpand aan de Kleidijk 35 te Rhoon. Dit is een leegstaand pand welke 

door de eigenaar is aangeboden voor een termijn van 1,5 jaar. Na verbouwing van het pand kunnen 

hier 40 vluchtelingen worden opgevangen. De verbouwingskosten bedragen 220.341 euro en worden 

volledig vergoed door het Rijk. De direct omwonenden van deze locatie zijn op 11 mei benaderd door 

de contactpersoon vluchtelingen, waar dit contact nog niet tot stand is gekomen worden omwonenden 

de komende dagen alsnog benaderd. 

 

Financiële informatie 

Gemeenten ontvangen per geschikt gemaakte plaats een vergoeding van 100 euro per dag. De 

kosten voor het verbouwen van een locatie zoals de Kleidijk worden volledig vergoed. Op dit moment 

wordt gewerkt aan een financieel overzicht waarbij kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Tot slot 

Naast deze raadsinformatiebrief ontvangt u het raadsvoorstel met betrekking tot de investeringen voor 

de tijdelijke woningen als ook de wijze waarop de gemeente het gebruik denkt mogelijk te maken voor 

andere inwoners als de vluchtelingencrisis voorbij is. 

 

Ik vertrouw er voor nu op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van de Gemeente Albrandswaard 

 

 

 

drs. Jolanda de Witte 

 


