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Geachte raadsleden,
Op dinsdag 14 december heeft staatssecretaris Broekers-Knol (J&V) een aanwijzing naar de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gestuurd voor de opvang van 500 asielzoekers. De gemeente
Rotterdam heeft zich kort daarna gecommitteerd aan de opvang van de helft van dit aantal. Op 21
december heeft de gemeente Rotterdam haar raad, inwoners en de media geïnformeerd over dit
besluit. Dit persbericht is bijgesloten.
De overige 250 personen moeten worden opgevangen in gemeenten in de Rotterdamse regio.
Vanwege de beperkte mogelijkheden die er binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland zijn om
asielzoekers op te vangen, heeft de gemeente eerder niet in kunnen gaan op inventarisaties voor
vrijwillige opvang. De huidige aanwijzing vanuit het Rijk aan de Veiligheidsregio is echter niet
vrijwillig.
Het college heeft zich in een vroeg stadium bereid verklaard om haar verantwoordelijkheid te
nemen in deze opgave en de opvang van een deel van de 250 asielzoekers op zich te nemen. Vanaf
het begin is een harde voorwaarde voor deze bereidwilligheid geweest dat er een eerlijke, regionale
oplossing zou worden gevonden voor de taakstelling. Die is er gekomen. Samen met Lansingerland
zullen vijf andere gemeenten in de Rotterdamse regio de opvangcapaciteit voor de 250 asielzoekers
realiseren. Hierbij heeft Lansingerland zich gecommitteerd aan 50 personen voor de duur van 4
maanden, met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden. Dit aanbod is aan de Veiligheidsregio
kenbaar gemaakt op 16 december.
In dit stadium verkent de gemeente in samenwerking met de Veiligheidsregio hoe de opvang in
Lansingerland kan worden gerealiseerd. Hiervoor is inmiddels een brede inventarisatie van mogelijk
geschikte locaties gedaan. Vanwege de afwezigheid van hotels, vakantieparken en leegstaande
gebouwen die snel omgevormd kunnen worden binnen de gemeentegrenzen, zijn deze
mogelijkheden al tijdens de verkenningsfase afgevallen. Ook de mogelijkheden voor opvang in
woonboten zijn onderzocht, maar niet geschikt bevonden.
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Het onderzoek naar geschikte locaties richt zich daarom op opvang in wooncontainers. Deze kunnen
via de Veiligheidsregio worden gehuurd. De oplevering van deze wooncontainers is bepalend voor de
ingangsdatum van de opvang van de 50 asielzoekers. De Veiligheidsregio heeft te kennen gegeven
dat rekening moet worden gehouden met een levertijd van vijf tot zes weken. De kosten die de
gemeente maakt voor het creëren van deze opvang komen geheel voor rekening van het COA.
Zodra er meer duidelijk is, wordt u op de hoogte gebracht.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

drs. Pieter van de Stadt
burgemeester
Bijlage(n):

Persbericht gemeente Rotterdam
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