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Opvang vluchtelingen in gemeente Krimpenerwaard 
 
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 september dienden de PvdA, VGBK, D66, SGP, CDA, VVD en 
ChristenUnie gezamenlijk een motie in over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente 
Krimpenerwaard. De motie werd met algemene stemmen aangenomen. Het college zegde toe te werken 
aan een zorgvuldige uitwerking van de gestelde vragen door de raad. 
 
Burgemeester Bruinsma: ‘De laatste weken komt een stroom vluchtelingen Europa binnen. Deze 
vluchtelingenproblematiek raakt de gehele Nederlandse samenleving. Als gemeente Krimpenerwaard kunnen we 
onze ogen niet sluiten voor de mensen in nood die in ons land aankloppen en hulp nodig hebben. Als college van 
gemeente Krimpenerwaard willen wij graag een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen binnen de 
gemeente’. 
 
Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de opvang van zowel extra statushouders 
(asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning) als asielzoekers. 
Binnen het college is afgesproken dat burgemeester Bruinsma de coördinatie van het onderzoek op zich neemt. 
 
Huisvesten statushouders 
Elke gemeente in Nederland krijgt van het Rijk een zogenoemde taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders. Voor gemeente Krimpenerwaard betekent dit dat wij in 2015 95 mensen moeten opvangen. Naast 
huisvesting regelt de gemeente ook inkomen, scholing, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Het 
adequaat opvangen van deze 95 mensen verloopt voorspoedig.  
 
Op dit moment zijn er circa 10.000 statushouders die versneld uit een asielzoekerscentra regulier gehuisvest 
moeten worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels een oproep aan alle gemeenten 
gedaan om hier zo spoedig mogelijk aan mee te werken.  
 
Opvangen asielzoekers  
Het college van gemeente Krimpenerwaard heeft eind september een oriënterend gesprek met het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA). Na dit gesprek volgt vanuit het college heel snel een voorstel aan de 
gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Krimpenerwaard. 
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