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Geachte leden van raad, 

Graag willen wij u tussentijds informeren over wat wij ondernemen op het dringende verzoek van het 
rijk, met tussenkomst van de provincie en de VRR, aan gemeenten om extra inspanningen te leveren 
ten aanzien van de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van vergunninghouders. 
Deze tussentijdse informatie volgt op de toelichting, die wethouder Van Wolfswinkel u onlangs in 
Beraad en Advies heeft gegeven over dit onderwerp. Ook de brief van de VRR d.d. 2 november jl., is 
aanleiding om u tussentijds te informeren over de activiteiten. Deze brief hebben wij als bijlage 
opgenomen. 
In deze raadsinformatiebrief zetten wij onze inhoudelijke inzet uiteen en de processtappen die wij 
zetten. 

1. Inhoudelijke inzet. 
In het beroep dat het rijk op gemeenten doet wordt onderscheid gemaakt tussen 4 
categorieën opvang: 
a. crisisopvang (termijn: maximaal  3 dagen); 
b. noodopvang (termijn: minimaal 3 maanden); 
c. reguliere opvang in asielzoekerscentrum (AZC)((termijn vanaf 2 jaar tot langdurig); 
d. opvang  vergunninghouders (termijn: in beginsel permanent). 
Wij stellen ons op het standpunt dat de gemeente Albrandswaard haar aandeel in de door het 
rijk gevraagde extra inspanningen dient te leveren. 
Wij hebben een uitdrukkelijke opvatting over de vraag in welke van de 4 genoemde 
categorieën wij deze extra inspanning willen leveren. Dit is concreet in de opvang van 
vergunninghouders.  
Wij zoeken de extra inspanning niet in voorzieningen voor  crisis-, nood- of reguliere opvang. 
In de specifieke omstandigheden van onze gemeente zijn voorzieningen van de benodigde 
schaal en met de benodigde  uitrusting  voor crisis- en noodopvang geconcentreerd op het 
terrein van Delta psychiatrisch ziekenhuis.  Wij zijn met de directie van deze instantie van 
mening dat een huisvestingscombinatie van de gebruikers van deze zorginstelling en 
vluchtelingen niet aan de orde kan zijn. Gezien de schaalgrootte van een azc vinden wij onze 
gemeente daarvoor niet geschikt. 
In onze contacten met vertegenwoordigers van rijk, provincie, VRR en COA ontmoeten wij 
begrip voor dit standpunt. 
Samengevat:  ons college zoekt de door het rijk gevraagde extra inspanningen in het 
realiseren van huisvesting van vergunninghouders. 



2. Proces om tot realisatie van de inzet te komen. 
Om te bepalen hoe groot precies de extra inzet voor de huisvesting van vergunninghouders in 
redelijkheid kan zijn en in welke vorm en waar deze kan worden geboden voeren wij op dit 
moment overleg met de woningbouwcorporaties die actief zijn in onze gemeente. We vinden 
het belangrijk dat de extra inzet wordt vorm gegeven door extra woonruimten te realiseren. De 
koek van vrijkomende sociale huurwoningen is in onze gemeente erg klein. Het aantal 
woningzoekenden is relatief groot. Door ervoor te kiezen de extra inspanningen voor 
huisvesting van vergunninghouders te leveren door extra woonruimten te realiseren willen wij 
voorkomen dat de kansen voor onze eigen woningzoekenden verder afnemen. Dit willen wij 
koste wat het kost voorkomen. 
 
De corporaties kunnen zich geheel in deze lijn vinden. Dat vinden wij belangrijk. Wij zijn de 
corporaties erkentelijk voor de positieve inzet die zij bereid zijn te plegen en zoals die blijkt uit 
de eerste gesprekken die wij nu met hen over dit onderwerp hebben gevoerd. 
 

3. Tot slot. 
U begrijpt dat met het uitwerken van deze intenties enige tijd gemoeid zal zijn. Communicatie 
met onze inwoners over de gevolgen maakt deel uit van deze uitwerking. Wij leren van de 
ervaringen in het land dat zorgvuldigheid en openheid hierbij hand in hand gaan. Wij hebben 
hier veel oog voor. 
U kunt erop rekenen dat wij u over de uitwerking zullen blijven informeren.   
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 

 


