
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 10 februari 2022 zijn door de fractie Stem Lokaal technische vragen gesteld over de opvang van 
asielzoekers bij de Rode Boog. De beantwoording treft u hierbij aan.  
 
 

1. Welke consequentie heeft het voor Albrandswaard als we besluiten om geen asielzoekers op te 
vangen.  
 
Het raadsvoorstel betreft een voorstel tot medewerking aan een dringend verzoek. Er zijn geen 
juridische consequenties aan het niet opvangen van asielzoekers.  
 
 

2. Hoe is de reactie van de (voorzitter) veilligheidsregio sindsdien en hoe is nu de onderlinge 
verstandsverhouding? 
 
De reactie van de voorzitter van de veiligheidsregio (VRR) d.d. 14 januari 2022 (kenmerk 22UIT00006) 
is toegevoegd als bijlage bij het raadsvoorstel acute noodopvang asielzoekers (445415). In deze brief 
schrijft de voorzitter van de VRR onder meer als volgt: “ ..doe ik een klemmend beroep op u om in 
deze crisissituatie uitvoering te geven aan de eerder door u gedane toezegging om voor acute 
noodopvang asielzoekers in uw gemeente te huisvesten.. ..Gezien de gewijzigde omstandigheden 
aangaande de aanwijzingsbrief, respecteer ik van alle regiogemeenten de lokale autonomie in deze.” 
 
 

3. Welke gemeentes hebben inmiddels besloten wel op te gaan vangen en met welke aantallen.  
4. Welke gemeentes in de VRR (veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) hebben besloten om niet te gaan 

opvangen of hebben geen bod gedaan. Graag reden/ argumenten toevoegen. 
 
De voorzitter van de VRR heeft na de aanwijzing op 14 december een beroep gedaan op de 
gemeenten in de regio die in het najaar van 2021 nog geen inspanning hadden geleverd. Dit zijn 
Schiedam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Lansingerland en Albrandswaard.  
Alle gemeenten in de regio (met uitzondering van Albrandswaard) hebben een bijdrage geleverd, of 
hebben inmiddels besloten een bijdrage te gaan leveren.  
 
Tabel 1. Gemeenten 1e tranche, najaar 2021 
 

Brielle (met Hellevoetsluis en Westvoorne) 98* 
Goeree-Overflakkee 75 
Hellevoetsluis (met Brielle en Westvoorne) 98* 
Krimpen aan den IJssel 70 (schip overgenomen van Ridderkerk) 
Maassluis 70 
Nissewaard 24 
Ridderkerk 70 (schip overgenomen door Krimpen) 
Rotterdam 250 (1e en 2e tranche) 
Vlaardingen 70 (1e en 2e tranche) 
Westvoorne (met Brielle en Hellevoetsluis)  98* 

 



Tabel 2.  Gemeenten 2e tranche 
 

Albrandswaard - 
Barendrecht 50 
Capelle aan den IJssel 30 
Lansingerland 50 
Rotterdam 250 (1e en 2e tranche) 
Schiedam 50 
Vlaardingen 70 (1e en 2e tranche) 

 
 

5. Zou de parkeerplaats aan de Stationstraat 4-12 in Rhoon in aanmerking kunnen komen voor opvang 
asielzoekers. Graag met een onderbouwing waarom wel, waarom niet. 
 
Het gemeentehuis van Albrandswaard is niet meegenomen in de locatiestudie.  
 
 

6. Antwoord: Vraag zes heeft betrekking op de geheim verklaarde bijlage en kan daarom niet openbaar 
worden beantwoord. 
 

7. Gemeente spreekt over kwetsbare groepen? Hoe gaat men de asielzoekers de zorg, ondersteuning 
en bescherming bieden die hierbij passend is. Graag een plan van aanpak? 
 
De opvang van asielzoekers vind plaats in samenwerking en afstemming met de VRR en het COA. De 
VRR en gemeenten in de regio hebben hier inmiddels ervaring mee opgedaan. Als de raad instemt 
met de opvang van asielzoekers zal op verschillende onderdelen zorg worden opgezet bestaande uit 
onder meer: huisartsenzorg, tandheelkunde, en ambulant verpleegkundigen. Maar ook zaken als 
dagbesteding waarbij te denken valt aan sociale ondersteuning, sport, taalles, e.a. Dit alles wordt 
verwerkt in een draaiboek 
 
 

8. Wat zijn de financiële consequentie voor Albrandswaard direct, indirect. 
 
De financiële gevolgen van de acute noodopvang van asielzoekers komen volledig ten laste van het 
Rijk. 
 
 

9. Krijgen de asielzoekers vrij besteedbaar week/maandbudget vanuit de overheid? hoe hoog is deze 
toelage? Dit ivm nut en noodzaak van faciliteiten in de omgeving. 
 
1e lijns-vluchtelingen krijgen geen geld, alles wat zij ontvangen is in natura. 
 
 

10. Krijgen kinderen apart onderwijs? Of is de wens hen onder te brengen op de bestaande scholen in 
Albrandswaard?  
 
Kinderen van 1 lijns-vluchtelingen gaan niet naar school omdat zij nog geen status hebben in het 
asieltraject.  
 



 
Op 11 februari heeft de fractie van Stem Lokaal ambtelijk telefonisch enkele aanvullende technische 
vragen gesteld waarvan de beantwoording hierna schriftelijk wordt weergegeven. 
 

11. U heeft gevraagd op welke wijze de criteria uit het locatieonderzoek zijn gewogen, u heeft 
hierbij specifiek gevraagd naar bestaande criteria zoals deze worden gehanteerd voor 
asielzoekerscentra.  

 
Er is op dit moment geen informatie beschikbaar over criteria en wegingsmethodieken bij het 
bepalen van de mate van geschiktheid van een locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC). M Voor 
de inrichting van de acute noodopvang asielzoekers in Albrandswaard is een set criteria opgesteld in 
samenwerking met de VRR waarmee een inhoudelijke afweging kan worden gemaakt. Deze criteria 
zijn enerzijds pragmatisch (oppervlakte, bereikbaarheid) en anderzijds specifiek voor de lokale 
context (voorzieningen, doelgroepen). Er is geen bestaande (landelijke) maatstaf om locatie criteria 
te wegen voor de acute noodopvang van asielzoekers. 
 
 

12. U heeft gevraagd om een exacte aanduiding waar de noodopvang wordt gerealiseerd bij de 
locatie ‘de rode boog’. U heeft specifiek gevraagd of ook wordt gedacht aan het in gebruik 
nemen van het onverharde gedeelte aan de rechterzijde direct na de rode boog.  

 
Voor de inrichting van de acute noodopvang asielzoekers is de parkeerplaats ‘de rode boog’ in beeld. 
Het betreft het afgesloten gedeelte van de parkeerplaats tussen de aangebrachte betonnen blokken. 
De huidige beschikbare parkeerplaatsen blijven bestaan en kunnen ook gebruikt worden door 
medewerkers van de opvanglocatie. Om toch voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden 
voor overige bezoekers van het achterliggende gebied wordt overwogen om extra parkeerruimte te 
realiseren direct na de rode boog aan de rechter zijde. Dit betreft een vlak en braakliggend stuk 
grond waar met eenvoudige verharding (zoals stelconplaten) enkele parkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
 

13. U heeft gevraagd hoe de opvanglocatie er uit ziet, specifiek of gedacht moet worden aan 
bouwcontainers of tenten.  

 
De opvanglocatie zal bestaan uit geschakelde woonunits. Dit zijn rechthoekige units waarin een 
kamerindeling wordt gerealiseerd.  
 
 

14. U heeft gevraagd om de categorie asielzoekers nader te duiden. Specifiek heeft u gevraagd in 
welke fase van de opvang de asielzoekers zich bevinden die in Albrandswaard worden 
opgevangen.  

 
Als de raad besluit tot de opvang van asielzoekers in Albrandswaard dan worden zogenoemde 1e 
lijns-vluchtelingen opgevangen. Dit zijn vluchtelingen die kort geleden in Nederland zijn aangekomen. 
Deze vluchtelingen hebben alleen een vluchtelingen nummer en zijn nog niet nader onderzocht. Deze 
personen bevinden zich in de allereerste fase van aankomst in Nederland en zijn nog niet 
geregistreerd in het asielproces. De VRR heeft afspraken gemaakt met het Rijk dat geen vluchtelingen 
uit veilige landen worden opgenomen. Zoals eerder aangegeven hebben wij afgesproken dat alleen 
gezinnen in Albrandswaard gehuisvest worden. 
 



 
 
Op verzoek van de fractie van Stem Lokaal wordt de beantwoording van vraag 14 en 15 van 
raadsinformatiebrief 452512 hierna opnieuw weergegeven: 
 
Vraag 14 RIB 452512, d.d. 1 februari 2022: Is er rekening gehouden met de veiligheid van de 
inwoners van Albrandswaard, en zo ja hoe?  
 
Het college houdt doorlopend rekening met de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners 
van Albrandswaard. De aanwezigheid van 40 asielzoekers, bestaande uit gezinnen, voor de duur van 
4 maanden op de locatie ‘de rode boog’ is niet beoordeeld als een onevenredige inbreuk op de 
veiligheid. De politie heeft het advies gegeven van ‘geen bezwaar’ voor de acute noodopvang van 
asielzoekers op locatie ‘de rode boog’. Gedurende de opvang van asielzoekers zal het toezicht op de 
locatie en de omgeving worden geïntensiveerd.  
 
Vraag 15 RIB 452513, d.d. 1 februari 2022. Is er rekening gehouden met de veiligheid van de op te 
vangen asielzoekers, en zo ja hoe?  
 
Er wordt rekening gehouden met de veiligheid van asielzoekers. De locatie zal worden beveiligd en er 
zal cameratoezicht vanuit het COA worden toegepast. Een verdere uitwerking vindt plaats na 
besluitvorming door de gemeenteraad. 
 
 
 


