
Veelgestelde vragen 

Algemeen 

1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan?  

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 
een periode van enkele weken. 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 vluchtelingen komen er?  

Er komen honderd vluchtelingen. 
  

3. Welke nationaliteiten hebben de vluchtelingen?  
Dat weten we nog niet. 
  

4. Hoe is de samenstelling van de groep vluchtelingen?  
De groep bestaat uit gezinnen en kwetsbare ouderen. 
  

5. Wat houdt de opvang voor vluchtelingen in?  
De gemeente biedt de vluchtelingen niet alleen een slaapplaats in sporthal de Boog 
aan, maar voorziet hen ook van eten, drinken en een mogelijkheid zichzelf te 
verzorgen (handdoeken, zeep et cetera). Ook is er voor de vluchtelingen 
gezondheidszorg en/of professionele begeleiding aanwezig (indien nodig). Met 
maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zoeken we daarnaast naar een zinvolle 
tijds- en dagbesteding. 
  

6. Zijn er ook kinderen onder de vluchtelingen?  

Ja.    
  

7. Is de gemeente verplicht deze opvang aan te bieden?  
Nee, de gemeente is niet verplicht deze opvang aan te bieden. Zij doet dit omdat de 
nood hoog is, en om voor een deel van de groep kwetsbaren een veilige haven te 
creëren. 
  

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd 

? 

14 september heeft college naar buiten gebracht dat we de 

vluchtelingenproblematiek kennen en hier iets in willen beteken. Hierbij is zo breed 

mogelijk gekeken naar de vormen die het COA vraagt en naar de mogelijkheden die 

Krimpen heeft. Dinsdag heeft het college de uitkomsten van dit onderzoek besproken 

en een raadsinformatiebrief opgesteld. Uitkomst is dat er geen AZC mogelijk is in 

Krimpen. Wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld kortdurende crisisopvang. 

 

Omdat we nu pas een concreet voorstel hebben voor het COA, kunnen we pas vanaf 

dit moment informeren.   



9. Wie bepaalt welke mensen naar welke opvang gaan?  
Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bepaalt welke mensen in welke 
opvanglocatie worden opgevangen. De gemeente geeft definitief toestemming. 
  

10. Waarom gaan deze mensen niet naar een asielzoekerscentrum?  

Op dit moment komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland dat er in de 
asielzoekerscentra op korte termijn onvoldoende plaats is. Het COA is druk bezig met 
het creëren van nieuwe AZC’s. In deze overgangssituatie doet het COA een beroep 
op gemeenten om gedurende bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te 

bieden. 

Duur opvang 

1. Wanneer komen de vluchtelingen naar Krimpen aan den IJssel? 
Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen we de eerste gezinnen verwachten. 
  

2. Hoe lang verblijven de vluchtelingen in sporthal de Boog?  
De vluchtelingen verblijven maximaal enkele weken in de sporthal De Boog. Daarna 

wordt de opvanglocatie opgeheven.  

Locatie 

1. Waar worden deze vluchtelingen ondergebracht?  

In sporthal de Boog.  Hier worden de nodige voorzieningen getroffen om dit mogelijk 
te maken. 
  

2. Waarom is er voor De Boog gekozen? 

Sporthal de Boog is de enige locatie in de gemeente die geschikt is voor opvang van 
dit formaat en voor de duur van enkele weken. Daarnaast is De sporthal De Boog de 
aangewezen locatie voor opvang tijdens rampen en crisissituaties. 
  

3. Heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel de intentie om sporthal  De Boog in 
te zetten als definitieve opvanglocatie?  

Nee, sporthal De Boog is allereerst niet geschikt voor opvang van vluchtelingen 
langer dan enkele weken. Daarnaast vindt het college het niet wenselijk dat sporthal 
De Boog langer dan enkele weken gesloten is.  
  

4. Is sporthal De Boog gewoon geopend voor bezoekers en gebruikers?  
Nee, tijdens de crisisnoodopvang van de vluchtelingen is sporthal De Boog niet 
geopend voor bezoekers en gebruikers.  
 

5. Is sportcafé De Boog gewoon geopend voor bezoekers en gebruikers?  
Nee, tijdens de crisisnoodopvang van de vluchtelingen in sportcafé De Boog niet 
geopend voor bezoekers en gebruikers. De gemeente heeft met de eigenaar van 
sportcafe De Boog inmiddels goede afspraken gemaakt.  
 

6. Wordt de vloer van de sporthal beschermd? Wordt de zaal schoongemaakt?  

De vloer van de sporthal wordt niet afgedekt. Dit kan mede omdat de vloer volgende 
zomer vervangen wordt. Natuurlijk wordt de sporthal na het vertrek van de 
vluchtelingen schoongemaakt en weer klaargemaakt voor gebruik 

 

 



Verblijf vluchtelingen 

1. Is er tijdens de opvang begeleiding aanwezig?  

Ja, de vluchtelingen worden goed begeleid. Er zijn 24 uur per dag mensen aanwezig 
die verzorging bieden en activiteiten organiseren. Ook is er beveiliging aanwezig 
rondom de opvanglocatie. De politie houdt een extra oogje in het zeil. Verder doen 
we ons uiterste best tolken te regelen om ervoor te zorgen dat de communicatie 
soepel verloopt. Er is op dit moment een schaarste aan tolken. Er is behoefte aan 
tolken in de talen Arabisch, Eritrees en Farsi. Spreekt u één van deze talen en wilt 
u ondersteuning bieden als tolk? Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 
  

2. Is er gezondheidszorg voor de vluchtelingen?  

Op de opvanglocatie zal snel medische zorg, waaronder huisartsenzorg, aanwezig 
zijn als dat nodig is. Waar nodig worden vluchtelingen met ziekteverschijnselen op de 
locatie behandeld. De GGD zal alert zijn op vermoedens van infectieziekten en treft 
waar nodig (voorzorgs)maatregelen. 
 

3. Zijn er tolken aanwezig? 
We doen ons uiterste best tolken te regelen om ervoor te zorgen dat de 
communicatie soepel verloopt. Er is op dit moment een schaarste aan tolken. Er is 
behoefte aan tolken in de talen Arabisch, Eritrees en Farsi. Spreekt u één van deze 
talen en wilt u ondersteuning bieden als tolk? Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 
  

4. Vindt er registratie plaats?  

Ja, er wordt geregistreerd wie er in onze opvanglocatie verblijven. 
  

5. Krijgen de vluchtelingen geld?  
Op dit moment niet, omdat ze niet officieel geregistreerd zijn. Mogelijk verandert dit 

als ze door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden geregistreerd. 

Veiligheid 

1. Mogen de vluchtelingen die opgevangen worden zich vrij bewegen?  

Ja, de mensen die in de crisisnoodopvang 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. Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, dan ontvangen zij een 
brief waarin staat wat er van hen verwacht wordt en welke huisregels er gelden. Deze 
huisregels krijgen zij in hun eigen taal uitgereikt. Met organisaties en partijen in de 
omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. 
  

2. Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?  

Na binnenkomst in Nederland worden de vluchtelingen door het COA geregistreerd 
en zo snel mogelijk gescreend. 
  

3. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?  

Bij de plannen voor de crisisnoodopvang is veiligheid voor alle betrokkenen een 
belangrijk onderwerp: voor de omgeving, de kinderen, de vrijwilligers, de 
medewerkers, de vluchtelingen. Met de politie is afgesproken dat er extra toezicht is 
bij het sportcomplex en in de omliggende straten. Ook is er meerdere keren per dag 
contact tussen politie en gemeente over de actuele situatie en is er beveiliging 
aanwezig rondom de opvanglocatie. 
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4. 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 crisisnoodopvang is te vinden op 
www.krimpenaandenijssel.nl/opvang. Direct omwonenden hebben een brief 
ontvangen met daarin een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de komst 
van de vluchtelingen. Ook blijft u op de hoogte via Facebook 
(www.facebook.com/gemkadij) en Twitter (www.twitter.com/gemkadij) 
  

2. In welke straten is er een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst bezorgd? 
Vijverlaan (deels), Populierenlaan (deels), De Olm, Hoflaan (deels) en delen van het 
Hofje van Oorschot, Buitenhof, Hofje van Loo en Hofje van Staats. Ook is de 
bewonersbrief zaterdag 17 oktober op de website geplaatst. 
  

3. Is de informatiebijeenkomst alleen voor direct omwonenden? 

Nee, iedereen is welkom. 
  

4. Waar kan ik terecht met vragen? 

Op de website van gemeente de gemeente Krimpen aan den IJssel 
www.krimpenaandenijssel.nl/opvang vindt u alle informatie over de crisisnoodopvang. 
Deze informatie updaten 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 
  

5. Heeft de gemeente overleg gehad met sportcafe De Boog?  

Ja, de gemeente heeft overleg gehad met de eigenaar van Sportcafe de Boog. Er zijn 
met de eigenaar goede afspraken gemaakt.  
 

6. Heeft de gemeente de gebruikers van Sporthal de Boog geïnformeerd? 

De gemeente heeft sportverenigingen en overige gebruikers geïnformeerd over het 
feit dat vanaf vrijdag 23 oktober de sporthal niet te gebruiken is in verband met de 

noodopvang van vluchtelingen van enkele weken.   

Hulp aanbieden 

1. Ik wil helpen. Wat kan ik doen?  

Op dit moment brengen we in kaart hoe u kunt helpen. U kunt zich vast aanmelden 
via www.krimpenaandenijssel.nl/vrijwilligeropvang. 
  

2. Kan ik kleding, spullen of speelgoed doneren? 

Ja, dat kan. Vanaf woensdag 21 oktober kunt u uw spullen brengen naar de Big Bear, 
Krimpenerbosweg 1. U kunt terecht op werkdagen tussen 12.00 en 16.00 uur en 
19.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag bent u welkom van 10.00 tot 12.00 uur.  
 

3. Kan ik geld doneren specifiek voor deze vluchtelingen?  

Het is niet mogelijk om specifiek voor deze vluchtelingen geld te doneren.  
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Toekomst 

1. Komen er na deze periode van enkele  weken opnieuw vluchtelingen naar 
Krimpen aan den IJssel?  

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Als er een nieuw verzoek komt, maakt de 
gemeente opnieuw een afweging.  
  

2. Blijven de vluchtelingen in Krimpen aan den IJssel wonen?  
Nee, de vluchtelingen gaan naar een nieuwe opvanglocatie elders in Nederland. 
  

3. Komt er een asielzoekerscentrum in Krimpen aan den IJssel?  

Nee. 
  

4. Krijgen vluchtelingen met voorrang een huurwoning aangeboden?  

Nee, de vluchtelingen verblijven enkele weken in sporthal De Boog en gaan daarna 
naar een nieuwe opvanglocatie. 

Overig 

1. Zijn er voor de gemeente kosten verbonden aan de crisisnoodopvang?  

Welke kosten er verbonden zijn aan deze noodopvang is nog niet duidelijk en ook 
lastig inzichtelijk te maken in deze fase. Het COA biedt per persoon een vergoeding 
voor het verblijf van de vluchtelingen.  
  

2. Wat is het verschil tussen een crisisnoodopvang, noodopvang, opvang 
statushouders en een asielzoekerscentrum?  
Op dit moment is er landelijk behoefte aan verschillende soorten 
vluchtelingenopvang. Door de grote stroom vluchtelingen verandert deze behoefte 
dagelijks. Niet alle vormen van opvang zijn op dit moment mogelijk binnen de 
gemeente Krimpen aan de IJssel: 
 
a. Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken 
als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het 
COA mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente voorbereidt.  

 
b. Noodopvang: locaties waarin vluchtelingen voor 3-12 maanden kunnen worden 
opgevangen. Deze locaties zijn op dit moment in Krimpen aan den IJssel niet 
voor handen.  

 
c. Tijdelijke opvang: bijvoorbeeld in recreatieparken of vergelijkbare accommodaties 
die in particuliere handen zijn. Dit voor de duur van 1 tot 2 jaar. Deze locaties zijn op 
dit moment in Krimpen aan den IJssel niet voor handen. 

 
d. Reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt 
geëxploiteerd voor een termijn vanaf 2 jaar. In een asielzoekerscentrum worden 
asielzoekers opgevangen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Dit is 
binnen de gemeente Krimpen aan de IJssel niet mogelijk.  

 
e. Opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recht 
hebben op zelfstandige huisvesting in sociale huurwoningen). Elke gemeente in 
Nederland moet verplicht een aantal statushouders opvangen, gebaseerd op het 
inwonersaantal. Het kan zijn dat dit aantal de komende maanden toeneemt vanwege 
de grote stroom vluchtelingen. 
   



3. 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 om woningen. Daarom is de gemeente Krimpen aan 
den IJssel, in samenspraak met onder andere de woningbouwcorporatie, aan het 
kijken hoe in de toekomst de grote vraag om woningen voor statushouders en 

reguliere woningzoekenden structureel kan worden opgelost. 

 


