
DEBAT 6 OKTOBER 2022 ASIELOPVANG IN PAPENDRECHT 

Commissie Samenleving Woordvoering Onafhankelijk Papendrecht 
 
Dank u wel voorzitter, 
 
Onafhankelijk Papendrecht is blij met deze openbare vergadering over asielzoekers, daar we van 
mening zijn dat we de inwoners moeten meenemen in een transparant en eerlijk verhaal over 
verwachtingen, vragen en oplossingen. 
Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat ‘echte asielzoekers’ hulp verdienen. Want het is toch 
verdrietig als je al die beelden ziet van mensen, die echt hulp nodig hebben. Wat goed ook dat wij als 
gemeente Papendrecht een menselijk gezicht laten zien. Behulpzaam, zorgzaam voor eenieder. Wel 
zijn wij van mening dat er een juiste balans gezocht moet worden in het aantal, de locatie en 
evenredige verdeling van woonruimte, aangezien er veel Papendrechters al lang op de wachtlijst 
staan voor een woning en ook dringend hulp nodig hebben. Onze inwoners moeten niet het beeld 
krijgen, dat onze gemeente veel doet voor asielzoekers die hulp nodig hebben, maar niet voor de 
eigen inwoners die dringend hulp nodig hebben. 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zou graag zien, als het gaat om draagkracht bij onze 
inwoners, dat er voor iedere woning die beschikbaar wordt gesteld aan statushouders er ook een 
woning en financiën beschikbaar wordt gesteld aan inwoners van Papendrecht. 
Kortom: natuurlijk zijn de echte vluchtelingen, statushouders, van harte welkom en moeten zij ook 
geholpen worden, maar niet ten koste van onze eigen inwoners als het gaat om woonruimte! Zij 
mogen hiervan niet het kind van de rekening zijn. 
 
De visie uit de raadsinformatiebrief hebben we gelezen, waardering ervoor, echter hebben wij ook 
de volgende vragen voor het college. Zeven vragen en zeven antwoorden. 
 
1. Waar worden ze geplaatst?  Passen de eventuele locaties binnen het bestemmingsplan?   

PH: Flexwoningen in zicht, ongeveer 30…  
2. Wat gaan onze inwoners hiervan merken qua kosten, qua veiligheid? 

PH: wordt aan gedacht ook aan de instellingen. 
3. Is er voldoende bekwaam personeel voor begeleiding, beveiliging en opvang?  

Minimale impact voor de gemeente, zei de heer De Jong, maar krijgen statushouders geen 
bijstand en zijn dat lasten in het sociale domein voor de gemeente Papendrecht? Zijn dit extra 
kosten in het sociaal domein, extra druk op de begroting in het sociale domein, juist nu er ook 
extra geld nodig is voor veel Papendrechters, die het financieel niet meer redden. Ja, extra 
kosten, niet de instelling, maar ieder mens kost geld. 
PH: Portefeuillehouder zegt kosten worden in kaart gebracht. 

4. Op welke manier wil het college de bewoners betrekken in de communicatie?  
PH: bewoners worden pas betrokken op het moment dat het duidelijk is. 

5. Waarom mensen niet aan de voorkant al meenemen in het verhaal van opvang. Inwoners weten 
dat dit asielvraagstuk er is. Commotie kun je toch beter wegnemen aan de voorkant?  
PH: We zullen de mensen meenemen in de communicatie, pas wanneer duidelijk is waar.  
PH: als raad word je betrokken door informatie (Burgemeester) in de uitvoering.  

 
Tweede termijn 
Ondanks de verschillen tussen de fracties zijn we eensgezind over de opvang als het gaat over 
mensen, die het ‘t hardst nodig hebben. 
6. Op welke manier wil het college de bewoners betrekken in de communicatie?  

PH: bewoners worden pas betrokken op het moment dat er een duidelijke locatie is.  
 



Onze fractie (Onafhankelijk Papendrecht) is voor goede informatie en communicatie vooraf. Waarom 
mensen niet aan de voorkant al meenemen in het verhaal van opvang. Inwoners weten dat dit 
asielvraagstuk er is. Commotie kun je beter wegnemen aan de voorkant? 
7. Een vraag die onze fractie nog wilde stellen: Wat zegt het college tegen de woningzoekende 

Papendrechters, nu zij te horen krijgen dat er woningen naar statushouders gaan en de 
gemeente daar zijn best voor doet (en terecht) en wat gaat het college doen voor de 
Papendrechtse woningzoekenden? Kortom: wat doet het college voor de Papendrechtse 
woningzoekende?  
PH: de flexwoningen die we gaan inzetten voor de statushouders hebben geen effect op de 
huidige woningmarkt voor woonzoekenden. 


