Geachte leden van de gemeenteraad,
Nederland heeft te maken met een crisis in de opvang van asielzoekers en
vluchtelingen. Dat heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen. We hebben allemaal
de mensonterende beelden gezien van de asielzoekers die in Ter Apel in de
buitenlucht moesten overnachten. Om die reden willen ook de burgemeesters in de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op verzoek van de rijksoverheid hun
verantwoordelijkheid nemen voor een tijdelijke humane eerste opvang en daarmee
ook solidair zijn met andere gemeenten.
Vanuit onze regio hebben de gemeenten Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht al een
crisisnoodopvang geopend. Vanmorgen heb ik in goed overleg met onze wethouders
besloten om ook in Sliedrecht een crisisnoodopvang te openen. De crisisnoodopvang
wordt geopend in het Gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 in Sliedrecht.

Beperkte crisisnoodopvang
Voor de gemeente Sliedrecht is het belangrijk dat de crisisnoodopvang van
asielzoekers beperkt is in tijd, in omvang en in de hoeveelheid werk die dat van ons
vraagt. Want er komt al veel op onze gemeente en op onze inwoners af. Zo staan wij
als gemeente voor de uitdaging om, in aanvulling op het rijksbeleid, een antwoord te
vinden op de vele zorgen die er ook in Sliedrecht leven. Zorgen over de stijgende
prijzen van energie en boodschappen, zorgen over het woningtekort, zorgen over het
klimaat en zorgen over de toekomst van onze kinderen. Grote vragen die ook veel
van ons als bestuur en organisatie vragen.
Wij kunnen de crisisnoodopvang daarom alleen maar realiseren, omdat wij hierin
worden ondersteund door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en door de andere
gemeenten binnen de regio. Daarnaast zijn er door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad samen met het rijk bestuurlijk afspraken
gemaakt, om uit de opvangcrisis te komen en daar uit te blijven (zie:
https://vng.nl/brieven/bestuurlijke-afspraken-opvangcrisis). Deze afspraken gaan
zowel over de acute problemen als over een structurele aanpak met bijbehorende
financiële afspraken. Zo is afgesproken dat de kosten van de gemeenten volledig
worden vergoed en dat de crisisnoodopvang uiterlijk 1 januari 2023 wordt beëindigd
of zoveel eerder als mogelijk. De opvanglocatie in Sliedrecht zal daarom ook
maximaal 4 maanden, tot uiterlijk 31 december 2022, open zijn.
Voor wat betreft de omvang van de groep asielzoekers en daarmee van het daarmee
samenhangende werk achten wij een omvang van maximaal 50 personen
verantwoord en passend bij de schaal van onze gemeente Sliedrecht.
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Opvang op het Gemeentekantoor
Voor het realiseren van een tijdelijke crisisnoodopvang is gekeken naar meerdere locaties.
We hebben voor deze locaties in kaart gebracht of deze geschikt zijn en wat de gevolgen
daarvan zouden zijn voor onze gemeente en onze inwoners. Om deze reden is er voor

gekozen om niet gebruik te maken van één van onze sporthallen. Hiermee voorkomen we
allerlei aanpassingen voor verenigingen en hun leden en van scholen en hun leerlingen.
Na een zorgvuldige analyse van verschillende locaties is daarom besloten om de
crisisnoodopvang te vestigen op de begane grond van het Gemeentekantoor aan de
Industrieweg. Dit deel van ons Gemeentekantoor staat in afwachting van een verbouwing
grotendeels leeg, waardoor andere gebruikers geen alternatief voor hun activiteiten
behoeven te zoeken. Inmiddels is de locatie ook beoordeeld door de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid, de brandweer en de GGD-GHOR. Zij concluderen dat deze snel geschikt is te
maken voor de opvang van maximaal 50 asielzoekers, die wij passend achten voor onze
gemeente Sliedrecht. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zal de opvanglocatie gaan
inrichten en exploiteren, in afstemming met de gemeente Sliedrecht. De opvang zal sober
zijn. De ruimtes worden ingericht met bedden, douches, toiletten, een eetzaal (waar de
maaltijden worden verstrekt) en een recreatieruimte. Daarnaast is er voor de asielzoekers
ook een beperkte ruimte om buiten te zijn en voor de kinderen om er te kunnen spelen.
Dit alles is te realiseren zonder grote verbouwingen of aanpassingen. Ook het werk van
onze medewerkers, onze huurders en de dienstverlening aan onze inwoners kunnen
gewoon doorgang vinden. Omdat we de crisisnoodopvang op ons eigen terrein realiseren,
kunnen wij de veiligheid goed waarborgen en zullen de mogelijke gevolgen voor de
omwonenden en bedrijven op en rond de Industrieweg naar onze verwachting relatief
beperkt zijn.

Wat volgt nu?
Vanaf vandaag gaan medewerkers van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid aan de slag
om de ruimtes in het Gemeentekantoor geschikt te maken voor de opvang van
asielzoekers. We verwachten dat over ruim twee weken de eerste asielzoekers in de
opvanglocatie van het Gemeentekantoor kunnen overnachten.
Voor de directe omwonenden en de ondernemers aan de Industrieweg organiseren wij
een informatiebijeenkomst op het Gemeentekantoor. Daarvoor ontvangen zij een
persoonlijke uitnodiging.
Bij de opvang van de Syrische en de Oekraïense vluchtelingen hebben wij gezien dat de
Sliedrechtse samenleving een grote mate van solidariteit en betrokkenheid toonde. Er
kunnen over de tijdelijke crisisnoodopvang ook zorgen zijn. Als er vragen en/of suggesties
zijn, dan kan men ons bereiken via: 06-38988597 of noodopvang@sliedrecht.nl. Vanaf
vandaag publiceren we vragen en antwoorden op onze website.

Ten slotte
Ik spreek graag mijn waardering uit voor de medewerkers van onze gemeente en van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die zich met veel energie inzetten voor een
humanitaire eerste opvang van asielzoekers in onze gemeente. Uw steun daarin is van
waarde. Ook daarom stel ik het op prijs als u deze brief agendeert voor uw
oordeelsvormende vergadering van dinsdag 6 september a.s. Dan kan ik mede op basis
van uw vragen en opmerkingen een nadere toelichting geven op de crisisnoodopvang in
Sliedrecht.
Met vriendelijke groet,

mr. drs. J.M. de Vries

