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Collegevoorstel aan raad over opvang vluchtelingen  
 
Het college van B&W heeft onderzoek gedaan naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen in de 
gemeente Krimpenerwaard. Zij heeft de raadsbreed gesteunde motie van 22 september over de opvang 
van vluchtelingen hierbij zwaar meegewogen. Op 30 september heeft een afvaardiging van het college 
gesproken met het COA. Het COA heeft een aantal opvangopties toegelicht.   
Op basis van de motie en het gesprek met het COA stelt het college voor aan de gemeenteraad om 31 
extra statushouders te huisvesten en onderzoek te doen naar de opties van een satelliet AZC en een 
Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA) voor statushouders. Het college stelt de raad daarnaast voor 
om geen volwaardig regulier Asielzoekerscentrum (AZC) in de gemeente te faciliteren en ook geen 72-uur 
crisisnoodopvang aan te bieden aan het COA. 
 
Als gemeente Krimpenerwaard kunnen en willen we de 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. 
 
Opvang 31 extra statushouders 
Elke gemeente in Nederland krijgt van het Rijk een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. De 
gemeente Krimpenerwaard moet 95 mensen opvangen in 2015. Naast huisvesting regelt de gemeente ook 
inkomen, scholing, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Het adequaat opvangen van deze 95 mensen 
verloopt voorspoedig in de gemeente Krimpenerwaard. Het uitgangspunt van het college is dat als alle 
gemeenten in Nederland hun reguliere taakstelling uitvoeren en statushouders snel huisvesten, er geen extra 
AZC’s nodig zouden zijn. Het college gaat hier nadrukkelijk op aandringen bij de desbetreffende gemeenten. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen om extra statushouders te 
huisvesten die nu nog in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen. Hierdoor ontstaat er ruimte in de 
asielzoekerscentra in Nederland. Het is een duurzame oplossing waarbij vluchtelingen die asiel hebben gekregen 
regulier worden gehuisvest met perspectief op onderwijs, Nederlandse taal en werk. De gemeente 
Krimpenerwaard is gevraagd om 31 extra statushouders op te nemen. Het college wil voldoen aan dit verzoek en 
stelt de raad voor deze extra statushouders op te nemen.  
 
Overleg COA 
In het gesprek met het COA op 30 september heeft het COA aangegeven dat zij op dit moment opvang zoekt 
voor 15.000 asielzoekers. Vandaar het verzoek aan de gemeente Krimpenerwaard om extra opvang. Het COA 
heeft aangegeven de opvang in goed overleg met de gemeente te willen bewerkstelligen. Het COA hecht daarbij 
veel waarde aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Duidelijk werd dat het COA openstaat voor 
gemeentelijke voorstellen. Zij droeg zelf ook alternatieve vormen van opvang aan, te weten een satelliet-opvang 
en het Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA). Deze twee opties wil het college onderzoeken. De andere 
opties die het COA noemde, vindt het college niet geschikt. Dit zijn de optie voor  72-uur crisisnoodopvang en de 
optie voor een volwaardig AZC voor 400 personen. Er zijn twee locaties nader bekeken: de Wolfson-locatie  aan 
de Bergambachterstraat in Schoonhoven en de voormalige Fikszo-locatie in Lekkerkerk. Het college vindt deze 
locaties niet geschikt. De komst van een volwaardig AZC op beide locaties kan zeer waarschijnlijk op weinig 
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draagvlak rekenen. Beide kernen zijn bovendien relatief klein voor de opvang van minimaal 400 asielzoekers, 
mede gelet op de voorzieningen. 
 
Onderzoek naar satelliet AZC  
Een satelliet-locatie van een AZC is een kleinere opvanglocatie (opvang van circa 250 personen voor een periode 
van 2-3 jaar), waarbij de voorzieningen, met name zorg en onderwijs, op de locatie beperkter zijn. De 
asielzoekers en begeleiding maken voor wat betreft de voorzieningen gebruik van een nabijgelegen volwaardig 
AZC. Het college denk dat een dergelijke locatie passend kan zijn voor onze gemeente. Deze vorm van opvang is 
relatief nieuw. Om die reden wil het college onderzoek doen naar deze vorm van opvang.  
 
Onderzoek naar Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement voor statushouders 
Bij het Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA) wordt door de gemeente onderdak beschikbaar gesteld voor 
statushouders en treedt de gemeente op als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke huisvesting totdat de bemiddeling 
naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de statushouder zich definitief kan gaan vestigen. De doorstroom 
vindt over heel Nederland plaats en niet persé binnen de regio of gemeente waar tijdelijk wordt opgevangen. De 
huisvesting is veelal bedoeld voor een periode van 12-15 maanden voor 30 – 100 statushouders. De gemeente 
biedt deze vorm van huisvesting gedurende een periode van 2 á 3 jaar aan. 
Gelet op de kleinschaligheid van de opvang, denkt het college dat een GZZA wellicht geschikt kan zijn voor de 
gemeente Krimpenerwaard. Ook deze vorm van opvang is relatief nieuw. Daarom wil het college ook voorstellen 
om hier onderzoek naar te doen. 
 
Extra raadsvergadering 
Het college stelt aan de raad voor om een extra raadsvergadering te houden op dinsdag 6 oktober om het 
voorstel van het college aan de raad over de opvang van vluchtelingen in de Krimpenerwaard te bespreken.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen we naar de veelgestelde vragen en antwoorden op onze website 
www.krimpenerwaard.nl/vluchtelingen.  
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