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ONDERWERP  
Aanschaf en plaatsen van circa 16 semi-permanente woningen. 
 
KENNISNEMEN VAN 
De overweging van het college om te voorzien in de behoefte om  voor een langere periode 

extra opvangplekken voor  vluchtelingen te realiseren. 

 
INLEIDING 
Het rijk doet het beroep op gemeenten zowel voor kort, middellang als langer verblijf te 
voorzien in de huisvesting van vluchtelingen.  
Voor acute noodopvang en kort verblijf (< 3 maanden) van vluchtelingen is het Centrum in 
Rhoon voorlopig beschikbaar.  
Voor middellang verblijf (tot ca. 1 jaar) hebben we (binnenkort) voor ca. 100 vluchtelingen 
de tijdelijke beschikking over een te transformeren kantoorpand aan de Kleidijk en maximaal 
20 woningen in de Schutskooiwijk. De woningen in de Schutskooiwijk moeten echter vanaf 
medio 2023 weer ter beschikking komen van de Wbv Poortugaal vanwege sloop. Om de 
renovatie- en nieuwbouwplannen in de Schutskooiwijk vanaf 2023 niet te laten stagneren en 
vanaf dat moment voor langere termijn huisvesting aan ca. 60 vluchtelingen te kunnen 
blijven bieden hebben wij het voornemen een 16-tal semi-permanente woningen aan te 
kopen en te plaatsen op een terrein, dat de raad eerder heeft aangewezen om op termijn tot 
woningbouwlocatie te bestemmen.  
Op deze wijze voorzien wij in het dringende beroep van de Rijksoverheid zowel voor korte, 
middellange als langere duur bij te dragen aan de huisvesting van vluchtelingen.  
Hoe lang de semi-permanente woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen is 
nog zeer onduidelijkheid. Echter, wanneer deze specifieke behoefte eindigt zijn de 
wooneenheden beschikbaar en geschikt om in de lokale woning behoefte van bepaalde 
doelgroepen te voorzien.   
 



 
 

 
KERNBOODSCHAP 
Het college wil door het plaatsen van tijdelijke woonunits voorzien in de behoefte om ook 

voor de korte en  midden-lange termijn  vluchtelingen te huisvesten.   Door de keuze te 

maken voor een kwalitatief betere semi-permanente woning kunnen de woningen in 

toekomst ook ingezet worden voor de huisvesting van onze lokale doelgroepen. 

 
TOELICHTING 
Inmiddels zijn er vanaf eind mei 2022 tot eind  december 2023 tijdelijke opvangplekken 

gerealiseerd voor circa 100 vluchtelingen.  Nu vanuit het Rijk wordt aangegeven dat er 

vooral behoefte is aan huisvesting voor de midden-lange termijn is het raadsbesluit van  7 

maart 2022 voor het plaatsen van tijdelijke noodopvang aan de Zevenmeet niet meer 

toereikend.  Onderzocht is of er wellicht een meer duurzame oplossing kan worden 

gevonden door middel van het plaatsen van kwalitatief betere semi-permanente woningen 

op een locatie die meer recht doet een langdurige instandhouding. Hieronder de uitkomsten 

van de studie waarbij het huisvesten van circa 60 vluchtelingen,  in 16 driekamerwoningen, 

als uitgangspunt is genomen. 

1. Semi-permante woningen hebben het voordeel dat zij snel geplaatst kunnen worden. 

De huidige levertijd van semi-permante woning is circa 3 maanden.   Indien gekozen 

wordt om de instandhoudingstermijn  in 1e instantie korter dan 10 jaar te houden 

kan bij besluitvorming voor het zomerreces  deze woningen nog dit jaar geplaatst 

worden. 

 

2. De aanschaf van semi-permanente woningen vraagt een investering van circa € 

2.500.000,= 

De totale investering voor de aanschaf/ plaatsen van 16 semi-permantente woningen 

vraag een investering van € 2.500.000,=   Voor de 1e periode zal door de bijdrage van 

het Rijk de jaarlast van deze investering kostendekkend zijn. Onduidelijk is hoe lang 

deze bijdrage duurt. Indien deze bijdrage wegvalt zullen de inkomsten gehaald 

moeten uit de verhuur van de woningen. Bij een afschrijvingsperiode van circa 40 

jaar kan dit kosten dekkend zijn. Bij een korte afschrijvingsperiode zal er een 

boekwaarde resteren.  De  mogelijke financiële tekorten zouden kunnen worden 

aangevuld door een uitname uit  de reserve sociale woningbouw of eventueel door 



de tekorten op te nemen in de nog op te stellen grondexploitatie van de betreffende 

locatie. In het raadsvoorstel tot verstrekking van het benodigde krediet zullen wij 

uitwerking geven aan de financiële paragraaf van deze investering.  

3. Toewijzing kan door gemeente plaatsvinden. 

Door de semi-permante woningen zelf aan te schaffen kan de gemeente ook de 

toewijzing zelf regelen. Door inschakeling van een particulier verhuurbedrijf valt de 

toewijzing buiten de verordening regionale woningtoewijzing en kunnen de woning 

na de opvangperiode dus voor 100% worden ingezet om te voldoen aan de lokale 

woningvraag. 

 

4. Locatie aan het G.J.Rooimanspad is in beginsel geschikt. 

Reeds eerder is er onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor sociale 

woningbouw. Uit een quickscan van dit onderzoek blijkt dat de locatie aan het 

GJ.Rooimanspad is aangewezen als toekomstige woningbouwlocaties, na 

verplaatsing van RWA. De overige locaties in het onderzoek zijn om diverse reden 

niet geschikt voor woningbouw. Uit bijgevoegde regiekaart blijkt dat rekening 

houden met geluidseisen en afstanden tot leidingen er ruimte is om de  semi-

permante woningen te plaatsen zonder dat RWA verplaatst dient te worden. 

Opgemerkt dient te worden dat het wenselijk is om een tijdelijk geluidsscherm te 

plaatsen.   Mocht in de toekomst besloten worden , om de locatie inclusief RWA-

terrein, verder uit te werken als woningbouwlocatie kunnen de woningen  eventueel 

verplaatst worden en ingepast worden in het totale plan.   

5. De tijdelijk opvang aan de Zevenmeet kan ook slechts voor een beperkte periode. 

Het raadsbesluit van  7 maart 2022 voorziet in de opvang voor een periode van 

maximaal 4 maanden. Een langer instandhouding zal de ontwikkeling van het 

Binnenland in de weg kunnen staan. Tevens wordt de locatie gelet op de ligging 

minder geschikt geacht voor een meer permanente woningbouw. 

 
CONSEQUENTIES 

- De druk vanuit het rijk om opvangplekken te realiseren is onverminderd hoog.  De nu 
gerealiseerde tijdelijke opvangplekken zijn voor de korte termijn wellicht toereikend 
maar de vraag voor opvang van een meer langer periode zal toenemen omdat 
diverse tijdelijke opvangvoorzieningen op korte termijn zullen sluiten.  Nu ook onze 
tijdelijke opvangplekken slechts tot 31-12-2023 beschikbaar zijn dient nu reeds 
geanticipeerd te worden op de situatie. Nu stilzitten is ons inziens geen optie. 
 



VERVOLG 
 Op basis van de reactie van de raad zal het college de  raad  een raadsvoorstel doen om het 
gevraagde krediet beschikbaar te stellen ( met de daarbij behorende financiële gevolgen) en 
in te stemmen met de verder uitwerking van  de locatie aan het G.J. Rooimanspad  voor het 
plaatsen van semi-permanente woningen. 
 
BIJLAGEN 

- Regiekaart locatie 
- Brief staatsecretaris 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

   
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


