
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)       INDIENEN BIJ GRIFFIE 
Art. 34 RvO 
           

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Datum: 10 november 2022 
 

 
Onderwerp: Flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
1. Op 28 juni jl. heeft het college een “principebesluit” genomen over een verzoek voor 

opvang van Oekraïners op een mogelijk grootschalige locatie. Dit besluit is vervolgens 
aangemeld bij de VRR en het ministerie. Hoe luidde dit besluit? Stond dit besluit op de 
besluitenlijst van het college en zo nee, waarom niet? Hoe zag het college de rol van de 
raad ten aanzien van dit principebesluit?;  

2. Naar aanleiding van een ingekomen stuk blijkt dat “derden” binnen onze gemeente al in 
juni 2022 op de hoogte waren van de aanwijzing van de op 28 september jl. genoemde 
locatie, terwijl de raad op 14 september jl. werd voorgehouden dat er nog geen keuze 
was gemaakt. Waarom is de raad verkeerd geïnformeerd?;  

3. Zijn de effecten van de beoogde opvang financieel neutraal voor de gemeente Goeree-
Overflakkee, zowel wat betreft de directe uitgaven (zoals investeringen in de locatie) als 
de indirecte uitgaven (zoals onderwijs, zorg en veiligheid)?;  

4. Welke kaders heeft het college gehanteerd met betrekking tot (1) de opvang en (2) de 
locatiekeuze(s)? In bredere zin, wat zijn de kaders van de business case die volgens de 
brief van 28 september jl. verder wordt onderzocht? En welke belangen zijn en worden 
daarbij afgewogen?;  

5. Wat zijn de argumenten geweest om, vooruitlopend op de uitkomst van de business 
case, nu al de locatie aan de Sommelsdijkse Havendijk te kiezen?;  

6. Waarom is niet gekozen voor (een combinatie met) de andere twee locaties?;  

7. Welke regel stelt dat de 100+ flexwoningen op een en dezelfde locatie binnen de 
gemeente gerealiseerd moeten worden om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit 
het Rijk?;  

8. Heeft de opvang mogelijk een effect op voorzieningen voor andere inwoners, zoals 
toename van wachtlijsten voor de jeugdzorg en voldoende beschikbaarheid van 
huisartsen?;  

9. Wat is de samenhang met andere (bouw)plannen in de omgeving van de locatie en met 
de plannen voor ‘het Spuiplein’ en ‘de randweg’? Is of wordt die samenhang en de 
gevolgen daarvan onderzocht?;  

10. Maakt (de wijze van) aanbesteding van de flexwoningen onderdeel uit van de business 
case. Hoe wordt de aanbesteding geregeld?;  

11. In de informatiebrief aan omwonenden staat dat “het Rijk” toetst op “maatschappelijk 
draagvlak”. Hoe vindt die toetsing plaats? Speelt de gemeente daar nog een rol in?  

12. Hoe verhoudt de stikstofproblematiek zich tot de beoogde flexwoningen? Moet er 
gesaldeerd worden in verband met de bouw en het gebruik? En vormt dat in de toekomst 
een belemmering voor de bouw en/of het gebruik van eventuele reguliere huizenbouw in 
de omgeving?  

 
 
 



 

 
Toelichting: 
 
In een brief van 14 september jl. heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd dat het 
college een locatieonderzoek was gestart voor de langdurige en grootschalige huisvesting 
van 250 tot 300 ontheemde Oekraïners. Twee weken later was dat onderzoek kennelijk 
afgerond en de locatiekeuze voor het bouwen van ruim 100 flexwoningen aan de  
Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis een feit. Inwoners en de raad werden daarover op 
28 september jl. gelijktijdig op de hoogte gebracht. Dit roept vragen op en een behoefte aan 
informatie. De benodigde informatie zullen wij via de griffier opvragen. De op dit moment bij 
ons levende vragen zijn de volgende: (zie boven).    
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