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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over de opvang van asielzoekers

Geachte heer Westbroek,

Op 5 september jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de opvang van asielzoekers. Hieronder treft u
onze antwoorden aan.

Vraag 1
Graag ontvangen wij een overzicht per gemeente van de opvang van asielzoekers ter ontlasting van o.a
Ter Apel van o.a. 2021 en 2022

Antwoord :

Wij hebben alleen inzicht in de opvang van asielzoekers in onze Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
(VRR). Hier wordt u met enige regelmaat over geïnformeerd. Het Veiligheidsberaad heeft met het Rijk
afspraken gemaakt over de crisisnoodopvang per veiligheidsregio van in eerste aanleg 225
opvangplekken voor asielzoekers en dat is gevolgd door de afspraak om de crisis noodopvang uit te
breiden met nog eens 225 asielzoekers per Veiligheidsregio

Vraag 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?

Antwoord
Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Veiligheidsberaad en het
Interprovinciaal Overleg bestuurlijke afspraken gemaakt over de doorstroom migratie. Een van die
afspraken is dat de Veiligheidsregio's onder voorwaarden bereid zijn de crisis noodopvang na 1 oktober
2022 open te houden, zoals u kunt lezen in de bijlage. Wij verbinden ons aan deze landeIIjke afspraken

Daarnaast hebben wij een evaluatie uitgevoerd van de crisis noodopvang van asielzoekers op het schip
in de haven van Ridderkerk. De evaluatie geeft geen aanleiding om tot sluiting van deze opvanglocatie
over te gaan. Daarmee kunnen we voldoen aan wat landelijk is afgesproken. De uitkomst van de
evaluatie kunt u lezen in de raadsinformatiebrief die u heden is toegezonden.



Vraag 3
Welke en hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen over de asielzoekers op het schip?

Antwoord

Wij hebben in de eerste twee weken dat het schip er lag een tweetal klachten ontvangen van soortgelijke
strekking als u in uw inleiding benoemd, Naar aanleiding van deze klachten is door de VRR, die de
leiding heeft op het schip, goed opgetreden richting de bewoners van het schip. Daarna hebben wij geen
klachten meer ontvangen en hebben zich geen incidenten meer voorgedaan.

Wij hebben met de fractievoorzitters afgesproken dat wanneer u klachten ontvangt u deze terstond aan
ons doorzet, Dat is belangrijk omdat wij dan snel en adequaat kunnen reageren.

Vraag 4
Bent u, net als Partij 18PLUS, van mening dat Ridderkerk meer dan haar steentje bij heeft gedragen in
deze opvangcrisis?

Antwoord:

Wij zijn van mening dat Ridderkerk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt

Vraag 5
Welke en hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen over gehuisveste statushouders in Ridderkerk?
Graag ontvangen we een overzicht vanaf 2018

Antwoord :
Statushouders hebben exact dezelfde rechten en plichten als iedere andere inwoner van Ridderkerk. Bij
het registreren van meldingen en/ of klachten wordt niet geregistreerd of de veroorzaker statushouder is
of niet

Vraag 6
Wat doet de gemeente, samen met haar partners zoals Wooncompas om de leefbaarheid in de wijken te
verbeteren

Antwoord
In onze gemeente werken wij met onze partners Facet Ridderkerk, politie en Wooncompas samen om de
leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dit doen wij voor alle wijken waar de leefbaarheid in het geding
is, ongeacht wat daar de aanleiding voor is.

Vraag 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?

Antwoord :
Op dIt moment lukt het ons om aan onze taakstelling binnen de bestaande woningvoorraad te voldoen
Het is derhalve niet nodig om andere mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders te
onderzoeken

In uw inleiding geeft u aan dat veel inwoners u benaderen over de verslechterde leefbaarheid en overlast
in de wijken die gepaard gaan met het huisvesten van statushouders. Dergelijke meldingen worden
besproken in de leefbaarheidsteams. Mocht u klachten ontvangen, dan vernemen wij dat graag. Zo
kunnen wij snel en adequaat reageren



Hoogachtend,

en wethouders

-aRT#6 J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlage:
Bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie tussen dN’ereniging Nederlandse Gemeenten
het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk




