
Artikel 40 vragen over langdurige(r) opvang vluchtelingen 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

06 mei 2022 

Onderwerp 

Langdurige(r) opvang vluchtelingen 

Vragensteller 

Robert Kooijman, ChristenUnie 

Inleiding 

Ridderkerk was er snel bij inzake de opvang voor Oekraïners in maart 2022 door het 

gereedmaken van sporthal De Wissel. Snel volgde de particuliere noodopvang De Haven met 

tijdelijke opvang voor Oekraïners. Voor nu is de Wissel al weken leeg en De Haven niet volledig 

bezet. Beide zijn opvanglocaties voor noodopvang of zeer tijdelijk verblijf. Gezien de locaties gaat 

het om enkele dagen tot enkele weken opvang. Zowel landelijk als regionaal ligt de grootste 

uitdaging in langdurige opvang van Oekraïners. Verblijf waar Oekraïners zo veel mogelijk 

zelfstandig en langdurig kunnen verblijven. Ook ten aanzien van de reguliere stroom van 

vluchtelingen blijft de roep vanuit het Rijk (COA) aanhoudend om opvangplaatsen te realiseren. 

Verder verblijven nog veel gekoppelde statushouders in AZC’s omdat doorstroom naar hun 

toekomstige woonplaats achterblijft. 

Vragen 

1. De Wissel 

De gemeente heeft voortvarend gereageerd toen er acute noodopvang nodig was, de Wissel was 

heel snel gereed. 

a. De Wissel is kortdurend bezet geweest met Oekraïners. Wat is de situatie nu, en wat is de 

verwachting voor de komende periode? 

b. Tot welk moment kan de gemeente de Wissel op verzoek inzetten als noodopvang locatie?  

c. Nu de Wissel als noodopvanglocatie beschikbaar is, welke consequenties heeft dit ten 

aanzien van het oorspronkelijke doel van De Wissel, namelijk het onderdak bieden voor 

sportverenigingen en gymlessen voor scholen? 

d. Welke kosten zijn er tot nu gemaakt voor de opvang van de realisatie en exploitatie van de 

Wissel? 



e. Wat zijn de geschatte kosten voor het weer gereedmaken van de Wissel voor 

oorspronkelijk gebruik?  

f. Kunnen al deze kosten gedeclareerd worden bij het Rijk? 

g. Is het op dit moment nog zinvol om zowel de Wissel als De Haven operationeel te houden 

voor noodopvang Oekraïners gezien het feit dat er overcapaciteit is? 

 

2. De Haven 

Vanuit particulier initiatief is Noodopvang De Haven gerealiseerd.  

a. Welke ondersteuning krijgt deze opvang vanuit de gemeente en de Veiligheidsregio? 

b. Hoe verlopen de contacten tussen de gemeente, de Veiligheidsregio en deze stichting? 

c. Welke financiële bijdrage levert de gemeente Ridderkerk (en/of de Veiligheidsregio) aan De 

Haven ten aanzien van de realisatie en exploitatie? 

d. Kunnen al deze kosten gedeclareerd worden bij het Rijk? 

 

3. Particuliere opvang 

a. In het land worden ook Oekraïners opgevangen bij gezinnen. Is bekend of er ook in 

Ridderkerk Oekraïners worden opgevangen bij particulieren? 

b. Welke ondersteuning biedt de gemeente aan bij deze particuliere opvang aan zowel de 

Oekraïners als de opvanggezinnen? 

 

4. Langdurige opvang 

Regionaal en landelijk is er behoefte aan opvang voor langere tijd. Hiervoor lijken de 

opvanglocaties in De Wissel en De Haven niet geschikt. 

a. Wordt er door de gemeente ook gezocht naar opvanglocaties langer dan 1 maand? Welke 

opties worden of zouden kunnen worden onderzocht, om ondanks de situatie op de 

woningmarkt toch ook onze gemeentelijke verantwoordelijkheid op te kunnen pakken voor 

deze vluchtelingen? 

b. Is die vraag vanuit de regio concreet ook bij Ridderkerk neergelegd? Wat is de opgave in 

aantallen voor onze regio? En wat zou Ridderkerk daarin kunnen of moeten betekenen? 

5. Statushouders en vluchtelingen 

Mogelijk komt er een verplichting voor opvang van statushouders die nu in AZC’s zitten. Zij die 

reeds zijn gekoppeld aan een gemeente zouden versneld door gemeenten opgevangen moeten 

worden om zo AZC’s te ontlasten.  



a. Speelt deze situatie ook in Ridderkerk?  

b. Hoe kan de gemeente, ondanks de krapte op de woningmarkt, hier toch adequaat mee om 

gaan? 

c. Hoe staat de gemeente tegenover deze ontwikkeling? 

De roep vanuit het Rijk (COA) om extra capaciteit te realiseren voor de reguliere stroom 

vluchtelingen is aanhoudend. De gemeente heeft positieve ervaringen met de opvang van deze 

vluchtelingen op een riviercruiseschip in de haven van Ridderkerk.  

d. Zijn er acties in voorbereiding inzake opvang voor deze doelgroep? 

e. Zijn er overwegingen om gehoor te geven aan de oproep vanuit het Rijk? 

f. Dragen we in Ridderkerk in 2022 regionaal evenredig bij aan deze opvang?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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