
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 
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 vluchtelingen vangen we op in Krimpen?  
We vangen honderd vluchtelingen op. 
  

3. Welke nationaliteiten hebben de vluchtelingen?  
De vluchtelingen hebben verschillende nationaliteiten, maar het zijn voornamelijk 
Syriërs.  
  

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 De Stuw 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 (nog) 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 
over opvang in De Stuw? 
Op de informatieavond van 20 oktober was De Stuw niet beschikbaar. Inmiddels 
hebben het COA en de beheerder van De Stuw op eigen initiatief elkaar gevonden en 
zijn tot overeenstemming gekomen. Het gemeentebestuur is blij met deze 
ontwikkeling en heeft erop aangedrongen om de huidige groep vluchtelingen te 
huisvesten in De Stuw. Pas nadat het voorstel van de exploitant was geaccepteerd 
door het COA, kon er gecommuniceerd worden. 
 

9. Wie bepaalt welke mensen naar welke opvang gaan?  
Het Centraal Orgaan opvang 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. 
 

11. Wat zijn de ervaringen van de drie weken opvang van vluchtelingen in de 
Boog?  
De opvang van de vluchtelingen is gemoedelijk verlopen. Veel vrijwilligers en tolken 
stonden klaar om de vluchtelingen te begeleiden en te helpen. 

Duur opvang 

1. Wanneer komen de vluchtelingen naar Krimpen aan den IJssel? 
Sinds vrijdag 23 oktober zijn de eerste gezinnen opgevangen in sporthal de Boog. 
Daar zijn ze drie weken verbleven. Op maandag 16 november verhuizen ze naar De 
Stuw.  
 

2. Hoe lang verblijven de vluchtelingen in Krimpen aan den IJssel?  
De vluchtelingen verblijven drie weken in de sporthal De Boog. Daarna wordt de 
noodopvanglocatie opgeheven. Op maandag 16 november verhuizen de 
vluchtelingengezinnen uit de Boog voor waarschijnlijk 7 maanden naar De Stuw. Na 
die periode is duidelijk wie er wel of geen verblijfsvergunning krijgt.  

Locatie 

1. Waar worden deze vluchtelingen ondergebracht?  
Drie weken in de Boog en daarna voor een aantal maanden in De Stuw. 
  

2. Waarom is er in eerste instantie voor de Boog gekozen? 
Sporthal de Boog was op dat moment de enige locatie in de gemeente die geschikt 
was opvang van 100 vluchtelingen voor de duur van enkele weken. Daarnaast is De 
sporthal De Boog de aangewezen locatie voor opvang tijdens rampen en 
crisissituaties. De Stuw blijkt nu beschikbaar en is een geschikte locatie om mensen 
op te vangen voor een langere periode.  
 

3. Waarom worden vluchtelingen na opvang in de Boog nu in De Stuw 
opgevangen?  
Zoals afgesproken is sporthal de Boog slechts drie weken beschikbaar als 
noodopvanglocatie. Dat betekent dat de vluchtelingengezinnen weer op een andere 
plek moeten worden ondergebracht. Tegelijkertijd neemt het aantal vluchtelingen in 
Nederland nog elke dag toe. Nog steeds is er onvoldoende plek om deze 
vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. Ook zijn er bij het 
gemeentebestuur allerlei signalen en vragen binnengekomen vanuit de samenleving 
en de politiek of de gemeente Krimpen aan den IJssel juist voor deze groep 
vluchtelingengezinnen voor de langere termijn iets kan betekenen. 

Parallel hieraan heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) contact 
gezocht met de beheerder van De Stuw met de vraag of in deze locatie voor langere 
tijd vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Dat is mogelijk volgens het 
bestemmingsplan. Daarom staat het college van burgemeester en wethouders 



positief tegenover de vraag van het COA en de beheerder van De Stuw om de 
huidige vluchtelingengezinnen die nu in de Boog verblijven voor langere tijd onderdak 
te bieden in De Stuw.  
 

4. Waarom worden de vluchtelingen voor een aantal maanden opgevangen in De 

Stuw? 

De Stuw is een goede locatie binnen Krimpen aan den IJssel waar voor langere tijd 
100 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Ook in het verleden heeft deze 
locatie langere tijd dienst gedaan als opvanglocatie voor vluchtelingen en onder 
andere expats. 
 

5. Is er genoeg ruimte voor de 100 vluchtelingen in De Stuw? 

Ja, er is genoeg ruimte om alle 100 vluchtelingen onderdak te bieden in De Stuw. 
 

6. Waarom zijn de vluchtelingen niet direct opgevangen in De Stuw? 

De Stuw was nog niet klaar voor gebruik een aantal weken geleden. De afgelopen 
maanden is de locatie gemoderniseerd. De ruimte is geschikt om de 
vluchtelingengezinnen onderdak te bieden.  
 

7. Waarom heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel sporthal De Boog niet 
direct ingezet als opvanglocatie voor langere tijd?  
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.  
  

8. Wanneer is sportcafé De Boog weer geopend voor bezoekers en gebruikers?  
Na 16 november is sportcafé De Boog weer geopend voor bezoekers en gebruikers. 
Dit was tijdens de crisisnoodopvang van de vluchtelingen niet mogelijk. Hierover heeft 
de gemeente met de eigenaar van sportcafé De Boog goede afspraken gemaakt.  
 

9. Is De Stuw nu een asielzoekerscentrum? 
Nee, De Stuw is een opvanglocatie waarbij de vluchtelingen waarschijnlijk zeven 
maanden verblijven. Dit betekent niet dat De Stuw een asielzoekerscentrum is 
geworden.  

Verblijf vluchtelingen 

1. Is er tijdens de opvang begeleiding aanwezig?  
Tijdens de periode van opvang in De Boog worden de vluchtelingen intensief 
begeleid. Tijdens het verblijf in De Stuw wordt de begeleiding afgebouwd. Hoe we de 
begeleiding afbouwen, moet nog blijken. 
  

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? 
Er zijn vertalers beschikbaar om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel 
verloopt. 
  



4. Vindt er registratie plaats?  
Ja, er is geregistreerd wie er in de 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. 
 

6. Gaan de kinderen naar school? 
Ja, de kinderen krijgen onderwijs.  
In de noodopvanglocatie in de Stuw zullen de leerplichtige kinderen naar school 
gaan. Voor het basisonderwijs is de gemeente in gesprek met OPOCK (OBS 
Kortland) en PCPO ( het Kompas) voor het realiseren van onderwijs aan deze groep. 
Op de Kortlandschool bestaat sinds september dit jaar al een groep  voor niet-
Nederlandstalige leerlingen uit Krimpen aan den IJssel.  
Ook voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan worden voorzieningen 
getroffen in samenwerking met de scholen.  
 

7. Gaan de volwassenen nu ook werken? 
De volwassenen mogen geen betaald werk doen. Als er vrijwilligersklussen zijn, dan 
kunnen zij hier hun steentje aan bijdragen. 

Veiligheid 

1. Mogen de vluchtelingen die opgevangen worden zich vrij bewegen?  
Ja, de mensen die in de opvanglocaties 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. De vluchtelingen hebben bij aankomst in Krimpen een brief ontvangen 
waarin staat wat er van hen verwacht wordt en welke (huis)regels er gelden. 
  

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 De Stuw en in de omliggende straten. Ook is er contact tussen politie en gemeente 
over de actuele situatie. 
  

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 opvang van de vluchtelingen 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) 
  

http://www.facebook.com/gemkadij


2. In welke straten is er een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst bezorgd? 
Voor de inloopavond op 13 november is er een brief gestuurd naar de bewoners van 
de Cascade en een aantal woningen aan de Nieuwe Tiendweg. Daarnaast is de 
inloopbijeenkomst aangekondigd op de gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek 
van 11 november, als nieuwsitem op de website van de gemeente en op de 
Facebookpagina van de gemeente. Ook is de bewonersbrief geplaatst op 
www.krimpenaandenijssel.nl/opvang.  
 
Voor de bijeenkomst op 20 oktober over de opvang in sporthal de Boog hebben 
bewoners van de Vijverlaan (deels), Populierenlaan (deels), De Olm, Hoflaan (deels) 
en delen van het Hofje van Oorschot, Buitenhof, Hofje van Loo en Hofje van Staats 
een brief ontvangen met een uitnodiing. Ook is de bewonersbrief zaterdag 17 oktober 
op de website geplaatst. 
  

3. Is de informatiebijeenkomst alleen voor direct omwonenden? 
Nee, inwoners van Krimpen aan den IJssel zijn welkom. Zorg ervoor dat u zich 
desgevraagd kunt legitimeren. 
  

4. 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 
vluchtelingen. 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 
  

5. Heeft de gemeente de ondernemers rondom De Stuw geïnformeerd? 
Naast de bewoners van de Cascade en Nieuwe Tiendweg hebben ook ondernemers 
een brief ontvangen. 

Hulp aanbieden 

1. Ik wil helpen. Wat kan ik doen?  
We brengen in kaart hoe u kunt helpen.  
  

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.   
 

3. Kan ik geld doneren specifiek voor deze vluchtelingen?  
Het is niet mogelijk om specifiek voor deze vluchtelingen geld te doneren.  

Toekomst 

1. Komen er na deze opvangperiode 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. Wel is nu met het COA en de beheerder van De 
Stuw afgesproken dat de vluchtelingen die nu in de Boog verblijven, vanaf 16 
november opgevangen worden in De Stuw voor een aantal maanden. 

Krimpen aan den IJssel levert nu een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen. 
Sommige andere gemeenten hebben nog geen bijdrage geleverd aan de opvang van 
nieuwe vluchtelingen. De verwachting is dat het COA (wellicht via de Commissaris 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/opvang
mailto:burgemeester@krimpenaandenijssel.nl


van de Koning) die gemeenten nu eerst zal benaderen om vluchtelingen op te 
vangen. 
 
De nood is echter hoog. In het najaar kwamen er ca. 1500 vluchtelingen per week 
Nederland binnen. Gedurende de winter is de verwachting dat het aantal 
vluchtelingen zal dalen. Als in het voorjaar het aantal vluchtelingen weer toeneemt, 
kan het zijn dat er weer een dringend beroep op de gemeenten wordt gedaan om 
vluchtelingen op te vangen. Als de nood zo groot is dat ook weer een beroep op onze 
gemeente wordt gedaan, zal het gemeentebestuur dat verzoek in overweging nemen 
en daar een zorgvuldig besluit in nemen. 
 
Sporthal De Boog is en blijft onze crisisopvanglocatie. Het ligt voor de hand dat die 
locatie dan weer wordt gebruikt voor eventuele opvang. Wij hebben ons nu met name 
gericht op de kwetsbare groep vluchtelingen. Dat willen we, als dat in de toekomst 
eventueel weer aan de orde is, weer doen.  

2. Blijven de vluchtelingen in Krimpen aan den IJssel?  
De vluchtelingen blijven enkele maanden in Krimpen aan den IJssel wonen. Ze gaan 
16 november naar De Stuw. 
  

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

4. Krijgen vluchtelingen met voorrang een huurwoning aangeboden?  
Nee, de vluchtelingen verbleven enkele weken in sporthal De Boog. Zij worden nu 
voor waarschijnlijk 7 maanden opgevangen in noodopvanglocatie De Stuw. Daarna 
gaan ze naar een asielzoekerscentrum. 

Overig 

1. Zijn er voor de gemeente kosten verbonden aan de crisisnoodopvang?  
De gemeente betaalt gedurende de overbruggingsperiode van vier weken de huur 
voor de opvang in de Stuw. De gemeente ontvangt daarvoor, net als voor de opvang 
in De Boog, een vergoeding van het COA. De vergoeding van het COA is toereikend 
en dit heeft vooralsnog geen effect op de begroting. Na vier weken wordt het COA 
huurder van de locatie.  
  

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 heeft nu in Krimpen plaatsgevonden in de Boog.  
 
b. Noodopvang: locaties waarin vluchtelingen voor 3-12 maanden kunnen worden 
opgevangen. Dit wordt nu voorbereid voor de locatie De Stuw voor een periode 
van waarschijnlijk 7 maanden.  
 
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 voorhanden. 
 
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. Op dit 
moment is hier binnen Krimpen aan den IJssel geen sprake van.  
 
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 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 wil 
dat de voorrang voor vergunninghouders afgeschaft wordt. Met het COA gaan we 
nog in overleg om binnen onze taakstelling te bekijken of deze mensen ook hier te 
huisvesten zijn als zij dat willen.  

 


