
Artikel 41 vragen over de Opvang van asielzoekers 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
05-09-2022 

Onderwerp 
Opvang Asielzoekers 

Vragensteller 
Lucien Westbroek Partij 18PLUS 

Vragen 
Na de Coronacrisis van 2020, 2021 en een deel van 2022 staat de volgende crisis al weer enige 

tijd aan de deur. We kunnen wel stellen dat de Rijksoverheid en het uitvoerende orgaan COA de 

regie compleet kwijt zijn bij de asielopvang. Aan falend rijksbeleid kunnen we als Partij 18PLUS 

zijnde op dit moment niets doen, maar zorgdragen voor een veilige en prettige leefomgeving voor 

onze Ridderkerkse inwoners wel. 

Vele inwoners hebben ons benadert over de verslechterde leefbaarheid en overlast in de wijken 

die gepaard gaan met het huisvesten van statushouders. Ook krijgen we klachten van inwoners 

over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de jachthaven van Ridderkerk. Het gaat hier om op 

het eerste oog voor asielzoekers wellicht onschuldig gedrag, zoals het fluiten en naroepen in de 

moedertaal naar vrouwen. Dit geeft echter bij deze vrouwen een unheimisch gevoel. 

Ridderkerk heeft eind vorig jaar en dit jaar meerdere keren het COA uit de brand geholpen met het 

opnemen van asielzoekers in tegenstelling tot honderden andere gemeenten die nagenoeg geen 

verantwoordelijkheid nemen. Partij 18PLUS is van mening dat de balans zoek is en onze 

Ridderkerkse inwoners daar de dupe van zijn. 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Graag ontvangen wij een overzicht per gemeente van de opvang van asielzoekers ter 

ontlasting van o.a. Ter Apel van 2021 en 2022. 

2. In de jachthaven van Ridderkerk ligt een schip waar asielzoekers tijdelijk verblijven. 

Hiermee heeft Ridderkerk een groot gedeelte van de opgave van de veiligheidsregio in 

haar eentje gedragen. Dit schip ligt er in eerste instantie tot 1 oktober 2022. Wat gebeurt er 

na 1 oktober met de asielzoekers op het schip? 

3. Welke en hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen over de asielzoekers op het 

schip? 



4. Bent u, net als Partij 18PLUS, van mening dat Ridderkerk meer dan haar steentje bij heeft 

gedragen in deze opvangcrisis? 

5. Welke en hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen over gehuisveste statushouders 

in Ridderkerk? Graag ontvangen we een overzicht vanaf 2018. 

6. Wat doet de gemeente, samen met haar partners zoals Wooncompas om de leefbaarheid 

in de wijken te verbeteren. 

7. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om statushouders, die we wettelijk verplicht zijn om 

te huisvesten, buiten de reguliere woningvoorraad te huisvesten? Wordt er bijvoorbeeld 

gedacht aan flexwoningen op industrieterreinen? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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