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Crisisnoodopvang asielzoekers Dordrecht

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor:
1. in te stemmen met de aanbieding aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
van een locatie voor crisisnoodopvang van maximaal 72 uur, voor de opvang van
100 vluchtelingen;
2. in te stemmen met het, indien het COA gebruik maakt van het aanbod van de
gemeente Dordrecht, operationeel maken van die locatie en daadwerkelijk
vluchtelingen gedurende maximaal 72 uur op te vangen.
Samenvatting
Op verzoek van de minister van Veiligheid & Justitie zijn de 17 gemeenten in
Zuid-Holland Zuid op zoek naar plaatsen waar crisisnoodopvang kan worden
georganiseerd. Het is de bedoeling dat de crisisnoodopvang voor maximaal 72 uur
plaats biedt aan asielzoekers die in Nederland worden opgevangen. De gemeente
Dordrecht wil aan de oproep meewerken en crisisnoodopvang bieden indien het
Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) daarom vraagt.
De organisatie en voorbereiding is in handen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid (VRZHZ). De toestemming nu en in de toekomst bij het daadwerkelijk in gebruik
nemen van crisisnoodopvang, ligt bij de individuele gemeenten. Bij het eventueel
operationeel worden van een locatie heeft de gemeente de leiding, in nauwe
samenwerking met het COA. De VRZHZ kan hierbij faciliteren. Er ligt op dit moment
geen verzoek van het COA bij Dordrecht om crisisnoodopvang te organiseren.
Inleiding
De minister van Veiligheid & Justitie heeft op donderdag 17 september 2015 de
gemeenten opgeroepen om 72-uurs crisisnoodopvang te organiseren voor
asielzoekers. In eerste instantie ging het om opvang voor de komende 72 uur direct
na 17 september jl.. Maar inmiddels is ook gevraagd of gemeenten willen nadenken
over crisisnoodopvang in de nabije toekomst en opvang voor de langere termijn.
Naar aanleiding van de oproep van minister Van der Steur heeft een aantal
gemeenten direct crisisnoodopvang aangeboden. De gemeente Dordrecht heeft op
dat moment niet meteen een aanbod gedaan, omdat ze hecht aan een zorgvuldig
inventarisatietraject en de gemeenteraad wil betrekken bij de besluitvorming omtrent
zaken die spelen binnen het "asielzoekersvraagstuk". In vervolg daarop is via de
Veiligheidsregio's een vraag om crisisnoodopvang uitgezet bij de afzonderlijke
gemeenten in Nederland.
Stand van zaken
Na de oproep van minister Van der Steur is landelijk het LOCC in werking getreden.
Dit is het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Vandaar is de vraag aan de
VZHZ gesteld om locaties aan te leveren binnen het gebied van onze veiligheidsregio.
Het betreft 17 gemeenten die een of meer locaties kunnen aanbieden. In eerste
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instantie wordt gezocht naar crisisnoodopvang voor een periode van maximaal
72 uur.
Op dit moment vindt in iedere gemeente die inventarisatie plaats. Het is de bedoeling
dat de VRZHZ een totaalaanbod aan het LOCC/COA kan doen.
Het LOCC vraagt namens het COA ook om locaties voor de langere termijn. Op dit
moment worden hiervoor geen locaties in beeld gebracht. Dit omdat erg onduidelijk is
voor welke groepen én wat voor soort opvang er nodig is. Zo lang hier geen beeld bij
is, is het ondoenlijk om een locatie te zoeken.
Zoals bij u bekend heeft burgemeester Brok reeds op 8 september jl. namens het
college gebeld met het COA en daarbij aangegeven dat mocht het COA een concrete
vraag hebben voor langdurige opvang van asielzoekers in de gemeente Dordrecht het
college deze vraag met voorrang zal behandelen.
Daarnaast is wethouder Lambrechts aanwezig geweest bij de VNG bijeenkomst over
vluchtelingen en de bijeenkomst vluchtelingenvraagstuk bij de provincie ZuidHolland. Ook is er op 6 oktober 2015 een Drechtstedelijk afstemmingsoverleg op over
de vluchtelingenproblematiek. Tenslotte is er op dit moment ook al contact met het
maatschappelijke middenveld.
Stand van zaken crisisopvang in Nederland
Op de initiële vraag vanuit het COA om met spoed 1.400 opvangplaatsen te leveren
op donderdag 17 september jl. zijn op het moment van schrijven van dit
raadsvoorstel landelijk gezien ongeveer 19.000 opvangplekken aangeboden. Het COA
kan op dit moment niet inschatten of dit aanbod voor de korte of zelfs voor de
middellange termijn voldoende is. De vraag naar korte en langere opvang blijft
daarmee actueel.
Crisisopvang in de gemeente Dordrecht
Ook in de gemeente Dordrecht is naar locaties voor crisisnoodopvang gekeken.
Het college van burgemeester & wethouders heeft besloten om aan het verzoek van
de minister gehoor te geven.
Na consultatie van de gemeenteraad op 29 september 2015, wil het college de locatie
aanbieden aan de VRZHZ, die de totaallijst doorgeeft aan het LOCC.
Het college heeft hierbij de volgende randvoorwaarden gesteld:
• De gemeenteraad besluit of een locatie kan worden aangeboden aan het LOCC.
• De locatie wordt uitgegeven voor maximaal 72 uur. Bij een eventueel verzoek
moet dus worden gesproken over een einddatum.
• De locatie is geschikt voor ongeveer 100 personen.
• De naam van de locatie is alleen bij het college bekend. Pas na een verzoek van
het COA en nadat belanghebbenden zijn geïnformeerd wordt de naam openbaar
gemaakt.
• De VRZHZ wordt verzocht in de totaallijst voor het LOCC alleen de gemeentenaam
te noemen en het aantal op te vangen personen.
Rol van de Veiligheidsregio
De rol van de VRZHZ is op dit moment verkennend en ondersteunend. De VRZHZ
beoordeelt naar aanleiding van de regionaal aangeboden locaties bovendien wat de
gevolgen kunnen zijn ingeval een (ander) groot incident om crisisopvang vraagt.
Op het moment dat crisisnoodopvang in gang moet worden gezet, kan de VRZHZ ook
de coördinatie ter hand nemen gelijk gebeurt in een crisissituatie. Op dit moment

Pagina 2/3

Datum

25 september 2015

Ons kenmerk

MO/1496845

wordt gewerkt aan een draaiboek dat gebruikt kan worden in geval er
crisisnoodopvang moet worden geboden.
Vanuit de VRZHZ wordt het proces begeleid vanuit communicatieve, logistieke,
geneeskundige, beveiligings-, brandveiligheids- en bevolkingzorgaspecten.
Statushouders
Naast de crisisnoodopvang van asielzoekers speelt ook de opvang van statushouders
"ook wel asielzoekers met een verblijfsvergunning genoemd" een rol.
Dordrecht heeft de afgelopen tweeënhalf jaar, samen met haar partners, ruim
200 toegelaten vluchtelingen (statushouders) aan een passende woning geholpen. De
laatste jaren is de taakstelling voor deze groep toegenomen. Mede daardoor is er op
dit moment een achterstand bij het huisvesten van deze mensen. Dordrecht wil nu
woningen versneld toewijzen, om aan haar taakstelling te voldoen, en daarmee
plaatsen in de asielzoekerscentra vrij te maken voor vluchtelingen die nu nog in
noodopvang zitten. De gemeente heeft daarover goede afspraken met de
woningcorporaties. Andere partners die nodig zijn voor deze versnelling zijn het COA,
de Sociale Dienst Drechtsteden, Vluchtelingenwerk en de stichting Woonkeus.
Doelstelling
• De gemeente Dordrecht wil medewerking verlenen aan het verzoek van de
minister van Veiligheid & Justitie om crisisopvang te realiseren voor asielzoekers.
• Indien het COA gebruik maakt van het aanbod van de gemeente Dordrecht een
crisisopvang operationeel te maken.
Kosten en dekking
Het COA betaalt een vastgestelde vergoeding voor de opvang van de asielzoekers,
waarvoor de gemeente zorgt voor onder andere de inrichting van de ruimte, catering
en toezicht.
Communicatie en inclusief beleid
Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit de Dordtse samenleving is er druk om te
weten hoe ons college staat tegenover de opvang van vluchtelingen in de stad. Wij
zullen daarom gelijktijdig met de verzending van dit voorstel naar de raad de
openbaarheid zoeken. Voor concrete afspraken met organisaties die al hulp hebben
aangeboden is het nog te vroeg. Wij wachten daarvoor niet alleen het raadsbesluit af,
maar ook de eventuele vraag van het ministerie van Veiligheid & Justitie en het COA.
Bij 72-uur crisisnoodopvang kan een beroep gedaan worden op de inzet van
maatschappelijke organisaties in de stad. Als door het COA een beroep gedaan wordt
op de opvanglocatie in Dordrecht, wordt, afhankelijk van de behoefte, contact gelegd
met maatschappelijke organisaties. Daarnaast worden uiteraard ook alle betrokken
belanghebbenden zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd.
Bijlage(n)
- ontwerp besluit.
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