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Betreft: beantwoording raadsvragen CDA 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 12 januari 2022 zijn er door de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld aanleiding van het 
bericht ‘Albrandswaard schort voorbereiding noodopvang asielzoekers op’ - 11 januari 2022.  
De beantwoording treft u hierbij aan.  
 
 

1. Kan het college toelichten hoe zij gekomen is tot het besluit om de voorbereiding voor de 
noodopvang direct op te schorten? Is hierover afstemming geweest met het Ministerie, de 
Veiligheidsregio of met andere gemeenten in de regio? 

 
Het besluit van de burgemeester om een locatie aan te wijzen is tot stand gekomen op basis van de 
aanwijzing van 14 december 2021 aan de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Op 10 januari bleek 
uit de beantwoording van Kamervragen dat deze aanwijzing geen (juridische) status heeft. Daardoor 
wijzigt de grondslag voor dat besluit. Dit betekent namelijk dat het aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad is om medewerking te verlenen aan wat inmiddels heette ‘een dringend verzoek’.  
 
De betrokken gemeenten in de Veiligheidsregio hebben met elkaar uitgewisseld hoe zij omgaan met 
het dringende verzoek tot acute noodopvang nu de oorspronkelijke status als aanwijzing is vervallen. 
Inmiddels heeft u als gemeenteraad een raadsvoorstel ontvangen over het dringende verzoek tot 
acute noodopvang van asielzoekers in Albrandswaard (445415).Totdat de gemeenteraad van 
Albrandswaard een besluit heeft genomen over het dringende verzoek is de medewerking aan de 
acute noodopvang opgeschort.  
 

2. Hoe verloopt op dit moment de communicatie met de veiligheidsregio? 
 
De gemeente Albrandswaard heeft bestuurlijk en ambtelijk contact met de VRR. In het raadsvoorstel 
zoals dat op 19 januari 2022 aan de raad is toegezonden wordt de inhoud en ontwikkeling van die 
communicatie beschreven (445415). Als het gaat om de acute noodopvang is er vanaf de aanwijzing 
op 14 december bijna dagelijks contact geweest.  
 
 



3. Kan het college schetsen hoe groot de noodzaak is tot het opvangen van asielzoekers binnen 
onze gemeente? Is deze verminderd met de kennis dat er geen juridische basis bestaat voor 
het verplicht opvangen van asielzoekers? 

 
Op 14 december 2021 heeft het Rijk aan de regio Rotterdam een aanwijzing gegeven voor het 
opvangen van 500 asielzoekers. Na het aantreden van het nieuwe kabinet (10 januari) heeft de 
nieuwe staatssecretaris Asiel en Migratie aangegeven dat de noodzaak om opvangplekken te 
realiseren onverkort aanwezig is. In de brief van 14 januari j.l. die u als bijlage bij het raadsvoorstel 
aantreft wordt de gemeente Albrandswaard gevraagd haar aanbod gestand te doen omdat de 
noodzaak tot het realiseren van opvangplekken ongewijzigd is. 
 
In het raadsvoorstel (445415) is  opgenomen dat de noodzaak van acute noodopvang kort voor de 
besluitvorming nogmaals zal worden nagegaan. 
 
 

4. Beschikt het college over informatie aangaande de spreiding van asielzoekers over de regio? 
Wat is er op dit moment al gerealiseerd? 

 
De regio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft een aanwijzing gekregen voor de acute noodopvang van 
500 asielzoekers. De gemeente Rotterdam heeft daarop aangegeven 250 plaatsen te realiseren en de 
overige 250 worden verdeeld over de overige gemeenten. 
 
Gelijk aan Albrandswaard is nog niet van alle gemeenten bekend of invulling wordt gegeven aan het 
dringende verzoek en hoeveel plekken er worden gerealiseerd. Uit ambtelijk overleg met de VRR van 
20 januari 2022 blijkt dat de realisatie van 40 opvangplekken in Albrandswaard onverminderd 
noodzakelijk is om het totaal van 500 opvangplekken te realiseren.  
 
 

5. Kan het college aangeven of de berichten kloppen dat de verwachte stroom asielzoekers niet 
zo groot is als aanvankelijk verwacht, en boten leeg of wegblijven? 

 
Het is het college bekend dat op 20 januari 2022 nog niet alle schepen bezet waren. Navraag leert dat 
dit te maken heeft met de voorbereidingstijd om een schip of locatie gereed te maken. Op dit moment 
zijn er nog geen signalen bij het college bekend van beschikbare locaties die leeg staan. 
 
 

6. Is het college bereid om een eigenstandig standpunt in te nemen rond de huisvesting van 
asielzoekers, waarbij niet alleen het juridische aspect, maar ook het medemenselijke aspect is 
meegewogen? 

 
Op 19 januari 2022 is aan de raad het raadsvoorstel gezonden voor de acute noodopvang van 
asielzoekers.  



 
 

 
7. Hoe is het college van plan om te gaan met toekomstige verzoeken/aanwijzingen rond het 

huisvesten van asielzoekers? 
 
Het college is van mening dat de gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld zich hierover 
uit te spreken. Het is aan de gemeenteraad om een standpunt in te nemen over de opvang van 
asielzoekers, in dit specifieke geval en ook in de toekomst. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


