
Veelgestelde vragen 

Algemeen 

1. Waarom geeft de gemeente Krimpen aan den IJssel COA toestemming om een 
Aanvullende Opvang te vestigen?  
Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet 
direct een plek beschikbaar in een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd 
kunnen verblijven. Daarom worden er in verschillende gemeenten 
noodopvanglocaties ingericht. Het COA heeft aan alle gemeenten in Nederland 
gevraagd om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Krimpen aan den IJssel werkt hier 
graag aan mee. De gemeente staat vooral open voor de opvang van gezinnen voor 
enkele weken/maanden. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat deze – veelal 
jonge gezinnen – op dit moment om de drie dagen in een andere tijdelijke 
opvanglocatie worden ondergebracht. Het college vindt dit onmenselijk. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel is ervan overtuigd dat het haar verantwoordelijkheid is om 
deze gezinnen tijdelijk een veilige plek te bieden waar ze op adem kunnen komen.  
 

2. Hoeveel asielzoekers kunnen in de Aanvullende Opvang worden gehuisvest?  
In de gebruiksvergunning van de Stuw is opgenomen dat er maximaal 110 personen 
gehuisvest mogen worden.  
  

3. Welke nationaliteiten hebben de toekomstige bewoners van de Aanvullende 
Opvang?  
Sinds maart is de lijst met veilige landen aangevuld. Er worden alleen asielzoekers uit 
niet veilige landen gehuisvest in de Stuw. 
 

4. Hoe is de samenstelling van de groep asielzoekers in de Aanvullende Opvang?  
De exacte samenstelling is niet bekend. Het COA zal zich inspannen om de 
samenstelling zoveel als mogelijk is te laten aansluiten op de voorzieningen in onze 
gemeente. 
   

5. Is de gemeente verplicht in te stemmen met het vestigen van een Aanvullende 
Opvang?  
Nee, de gemeente is (nog) niet verplicht hier aan mee te werken. Wel is er eind 2015 
een bestuursakkoord gesloten tussen de VNG en het Rijk. Hierin is opgenomen dat 
gemeenten zich in zullen spannen om een bijdrage te leveren aan de huisvesting/ De 
gemeente Krimpen heeft gehoor gegeven aan deze afspraak. 
 

6. Wie bepaalt welke mensen naar welke opvanglocatie gaan?  
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bepaalt welke mensen in welke 
opvanglocatie worden opgevangen. De gemeente heeft met het COA afgesproken 
dat het COA zich inspant om de bezetting van de Stuw zo veel als mogelijk aan te 
laten sluiten bij de gecreëerde voorzieningen.  
  

7. Waarom gaan deze mensen niet naar een asielzoekerscentrum?  
Op dit moment komen er zoveel asielzoekers naar Nederland dat er in de 
asielzoekerscentra op onvoldoende plaats is. 
 

8. Hoe lang blijft de Stuw als Aanvullende Opvang in gebruik? 
Het COA is met de exploitant van de Stuw een overeenkomst aangegaan van twee 
jaar. 
 
 



9. Is er in de Aanvullende Opvang begeleiding aanwezig?  
Het COA draagt zorg voor de plaatsing, opvang en begeleiding van de 
vreemdelingen in de AVO. 
 

10. Is er gezondheidszorg voor de asielzoekers?  
Het COA is verantwoordelijk voor het eerste- en tweedelijns zorgaanbod. Het COA 
heeft dit contractueel belegd bij de zorgverzekeraar die de Regeling Zorg 
Asielzoekers (RZA) uitvoert . 

  

Veiligheid 

1. Mogen de vluchtelingen die in de Aanvullende Opvang wonen zich vrij 
bewegen?  
Ja, de mensen die in de Aanvullende Opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in 
de gemeente en krijgen geen restricties opgelegd. Zij moeten zich net als ieder ander 
aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden 
respecteren.  
   

2. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?  
Bij de plannen voor de Aanvullende Opvang is veiligheid voor alle betrokkenen een 
belangrijk onderwerp: voor de omgeving, de kinderen, de vrijwilligers, de 
medewerkers en de asielzoekers. Met de politie is afgesproken dat er extra toezicht is 
bij De Stuw en in de omliggende straten. Ook is er contact tussen het COA, politie en 
gemeente over de actuele situatie. 
  

3. Kan ik mijn kind veilig naar school, zwemles, de kinderboerderij en de speeltuin 
sturen?  
Ja, daarin is niets veranderd. 

Informatie 

1. Hoe worden inwoners geïnformeerd?  
Alle informatie over de opvang van de asielzoekers is te vinden op 
www.krimpenaandenijssel.nl/opvang. Ook blijft u op de hoogte via Facebook 
(www.facebook.com/gemkadij),Twitter (www.twitter.com/gemkadij) en de 
gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek 
 

2. Waar kan ik terecht met vragen? 
Op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
www.krimpenaandenijssel.nl/opvang vindt u alle informatie over de opvang van de 
asielzoekers. Deze informatie actualiseren wij regelmatig. Vindt u op de website en in 
deze lijst met veel gestelde vragen niet het antwoord op uw vraag? Stel deze dan via 
burgemeester@krimpenaandenijssel.nl of via ons telefoonnummer 140180 
  

Hulp aanbieden 

1. Ik wil helpen. Wat kan ik doen?  
CountourdeTwern coördineert het vrijwilligersaanbod. Indien u zich wilt inzetten als 
vrijwilliger kunt u zich aanmelden bij CoutourdeTwern .  
  

2. Kan ik ook nu nog kleding, spullen of speelgoed doneren? 
Op dit moment hebben we geen kleding, spullen of speelgoed meer nodig. Mocht dit 



wel het geval zijn, dan plaatsen wij een oproep op onze website of 
socialmediakanalen.   
   

Overig   

1. Krijgen statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voorrang bij 
het toekennen van huurwoningen?  
Door de toenemende stroom vluchtelingen is het te verwachten dat het aantal te 
vestigen statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning van de Immigratie 
en Naturalisatiedienst (IND) hebben gekregen) de komende jaren toeneemt en 
daarmee ook een grotere vraag naar woningen. Daarom is de gemeente Krimpen 
aan den IJssel, in samenspraak met onder andere de woningbouwcorporatie, aan het 
kijken hoe in de toekomst de grotere vraag naar woningen voor statushouders en 
reguliere woningzoekenden structureel kan worden opgelost. 

De mensen die een verblijfsvergunning krijgen worden door het COA aangemeld bij 
een gemeente voor huisvesting. Nu is het nog zo dat iedere gemeente een X aantal 
vergunninghouders per jaar moet plaatsen (zogenoemde taakstelling). Het kabinet 
heeft de voorrang voor vergunninghouders afgeschaft wordt.  

 


