




 
Opvangvorm Duur Verblijfsduur Aantal 

plaatsen 

Locatie  Kosten gemeente Vergoeding Knelpunt/opmerking 
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AZC Vanaf 2 jaar Tijdelijk totdat  

een beslissing 

op de procedure 

is genomen 

600 tot 

1500+ 

Geen 

beschikbaar: 

nieuwbouw  

Uren ambtelijk apparaat voor 

afstemming en communicatie 

Kosten onderwijs  18- 

 Te grootschalig voor de gemeente 

Krimpen 

Noodopvang 6-12 

maanden 

Tijdelijk zie 

boven 

300-600 Hallen of 

grond voor 

paviljoens 

Zie boven  Te grootschalig voor de gemeente 

Krimpen 

Tijdelijke opvang 1 tot 2 jaar Tijdelijk zie 

boven 

300-800 Vakantieparke

n kazernes  

etc. 

Zie boven  Te grootschalig voor de gemeente 

Krimpen 

Kleinschalige 

noodopvang 

1 tot 2 jaar Tijdelijk zie 

boven 

100+ Zie knelpunt -Uren ambtelijk apparaat 

voor afstemming en 

communicatie; Intensief in 

de aanloop, daarna ca. 1,5 

uur per week. 

- Kosten onderwijs 18- 

Vaste voet o.b.v. 

100 plaatsen: 

€ 1.385 p/jaar € 

312,60 pppj voor 

bewoners niet 

ingeschreven in 

BPR  

De gemeente heeft geen 

geschikte locaties in eigendom. 

De Stuw is niet beschikbaar. 

Andere locaties hebben geen 

woonbestemming en het 

wijzigen van een 

bestemmingsplan kost veel tijd.  

Crisisopvang 1 a 2 

weken 

Tenminste 72 

uur 

 De Boog Kosten voor coördinatie, 

begeleiding en inrichting. 

Ca € 10-15.000 per dag 

Geen.  Forse kosten, geen structurele 

bijdrage aan een oplossing. 

weinig voorbereidingstijd 
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Gemeentelijk 

Zelf Zorg 

Arrangement 

(GZZA) 

Gemeente 

bepaalt 

duur 

Tijdelijk totdat 

permanente 

huisvesting is 

gerealiseerd 

Gemeente 

bepaalt 

aantal 

Zie knelpunt - Huur, inrichting, 

begeleiding en beheer afh. 

van aantal plaatsen. 

- Maatschappelijke 

begeleiding 

 

€ 100 pp per week 

max.  6 mnd pp 

aan gemeente+ 

verzekering en 

leefgeld bewoners 

en taaltrajecten. 

Het vinden van een geschikte 

locatie is gemakkelijker want 

deze kan kleiner zijn. Wijziging 

bestemmingsplan is 

eenvoudiger. 

Extra plaatsen in 

het kader van de 

taakstelling 

Gemeente 

kan 

bepalen 

vooruit te 

lopen op 

de 

taakstelling 

 

Permanent Gemeente 

bepaalt 

aantal 

Sociale 

huur-

woningen 

- Uitkeringskosten 

- kosten onderwijs 18-l 

- Jeugdhulp,  

- VVE  

- Maatschappelijke 

begeleiding 

- Juridische begeleiding 

Gedeeltelijke 

compensatie in 

het I-deel 

participatiewet  ( 

achteraf) 

Taakstelling 2015 is 50 en  naar 

verwachting in 2016 minimaal 

100 personen dus hoog.  

(eind november bericht over 1
e
 

half jaar). 

Qua wonen verleent alle 

medewerking maar er is een 

grens aan het aantal op te 

leveren woningen. 

 

 


