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Betreft
Opvang vluchtelingen in Ouder-Amstel

Geachte leden van de raad,

Met deze raadsmemo informeren wij u nader over de laatste ontwikkelingen rondom de 
opvang van vluchtelingen in Ouder-Amstel, zowel statushouders, asielzoekers als 
vluchtelingen uit Oekraïne. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen
De opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland lopen vol. Het is de 
verwachting dat, zolang de oorlog voortduurt, meer plekken nodig blijven. Rijk, 
veiligheidsregio’s en gemeentes werken hard om dit aantal uit te breiden. 
Momenteel vangt Ouder-Amstel in het voormalig Rabobankgebouw (Korendragerstraat 1, 
Ouderkerk aan de Amstel) ongeveer 40 vluchtelingen op. Hiermee voldoet Ouder-Amstel 
grofweg aan haar huidige taakstelling vanuit de veiligheidsregio. Deze opvang is tijdelijk 
en het contract met de eigenaar loopt af. De gemeente is in overleg met de eigenaar 
over een verlenging. 

Ouder-Amstel levert daarnaast een bijdrage aan de taakstelling van de veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland. De bedoeling is het kantoorgebouw Entrada 700 om te bouwen 
tot een opvang voor ongeveer 200 vluchtelingen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hier 
naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 terecht, tot eind 2025.
Het college verkent ook wat de mogelijkheden zijn voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen (100) en asielzoekers (150) in een voormalig gebouwencomplex van de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA aan de Wenckebachweg 144 – 148; zie uitwerking 
onderdeel asielzoekers).

Asielzoekers
Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet, de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal overleg (IPO) en het 
Veiligheidsberaad hebben daar afspraken over gemaakt in een bestuursakkoord. Daarom 
heeft het Kabinet de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevraagd per veiligheidsregio 
225 extra opvangplekken te realiseren. In lijn hiermee spant de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland zich maximaal in om extra opvangplekken te realiseren in de 
gehele regio.

Ouder-Amstel verkent de mogelijkheden om tijdelijk opvangplekken te realiseren in het 
voormalige HvA gebouw. Het onderzoek betreft 250 opvangplekken tot uiterlijk 1 
september 2023; 100 voor vluchtelingen uit Oekraïne en 150 voor asielzoekers. 

Het college vindt het belangrijk dat asielzoekers in dit gebouw goed samen gaan met de 
Oekraïense vluchtelingen, vooral moeders met kinderen. Dit betekent dat 
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bovengenoemde locaties niet geschikt zijn voor het opvangen van vluchtelingen uit 
veilige landen en personen die als overlastgevers bekend staan. 

Statushouders
Ouder-Amstel voldoet momenteel niet aan haar landelijke taakstelling huisvesting 
statushouders. Ouder-Amstel spant zich in om alle versnelde instromers voor het einde 
van het jaar te huisvesten. Dit is geen eenvoudige taak vanwege het lage aantal 
vrijkomende woningen. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 is nog niet bekend, 
maar duidelijk is dat deze fors hoger wordt. Ouder-Amstel heeft in de veiligheidsregio 
aangegeven dat een hogere taakstelling dan niet meer mogelijk is.

Impact, financiering en communicatie
Naast de praktische zaken onderzoekt het college de maatschappelijke impact van de 
opvanglocatie maar ook wat de impact is van bovengenoemde taakstellingen voor de 
gemeente Ouder-Amstel. Overall zal dit een behoorlijke weerslag hebben op de 
organisatie en is extra capaciteit en expertise nodig. We trekken hierin samen nauw op 
met gemeente Amsterdam, de veiligheidsregio, andere regiogemeenten en 
ketenpartners. 
De kosten die de gemeentes en veiligheidsregio’s maken om opvangplekken te realiseren 
worden door het Rijk vergoed. Dit geldt zowel voor langdurige financiële verplichtingen 
als voor personele en materiële kosten, bijvoorbeeld voor verbouwing en het onderhoud.

Tot slot zal het college, indien aan de orde, de omliggende bedrijven en inwoners tijdig 
informeren over de opvanglocaties en de maatregelen die de gemeente neemt om 
eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders Ouder-Amstel


