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 Voorstel afdeling 

 

Schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie,  WijApeldoorn, PvdA,  Lokaal Apeldoorn, D66 volgens 

art. 34 Reglement van Orde betreffende Schriftelijke vragen noodopvang en sporthallen 

 

Voorstel afdeling Beleid maatschappelijke ontwikkeling, Vastgoed en grond, Vitaal en ondernemend 
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• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document. 

• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad 
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad. 

 

Vragen van de fractie van: ChristenUnie,  WijApeldoorn, PvdA,  Lokaal Apeldoorn, D66 

 

Datum vragen: 17 september 2022 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen noodopvang en sporthallen 

 

Integrale tekst van de inleiding + vragen: 

Schriftelijke vragen aan het college van B&W over Schriftelijke vragen noodopvang en sporthallen 

 

17 september 2022 

 

Schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Lokaal Apeldoorn, 

D66 en WijApeldoorn op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde mbt opvang 

ontheemden en vluchtelingen in sportzalen 

Apeldoorn, 17 september 2022 

 

Geacht college, 

Op 25 oktober 2021 stelden de fracties ChristenUnie, D66 en PvdA schriftelijke vragen over de 

steun die Apeldoorn zou kunnen bieden aan de opvang in Ter Apel, naar aanleiding van een 

noodkreet van de burgemeester aldaar, inmiddels bijna een jaar geleden. 

Helaas is de situatie in Ter Apel sindsdien verder verslechterd. Wij hebben daar allen recent nog 

de beelden van kunnen zien. Wij zijn dan ook blij te zien dat Apeldoorn te hulp schiet, door waar 

nodig Ter Apel tijdelijk te ontlasten, onder andere middels tijdelijke noodopvang in sporthallen. 

Wij zijn blij dat het college inmiddels enkele sporthallen in gebruik heeft om Ter Apel te ontlasten 

dan wel Oekraïners te kunnen opvangen. Hoewel wij beide doelstellingen van harte toejuichen 

roept dit toch enkele vragen op. 

Vraag 1: 

De meteorologische winter begint op 1 december. En hoewel we de afgelopen jaren 

vaak zachte winters hebben gehad, kan het in de laatste herfstmaanden (oktober, 

november) van het jaar al flink koud en guur zijn. Een bezoek aan deze locaties leert 

ons dat er weinig privacy is en het er behoorlijk rumoerig qua geluid is. Het biedt opvang 

voor veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. Hoewel het uiteraard beter is dat 

buiten slapen maken dergelijke factoren dat langdurig verblijf op deze locaties wat ons 

betreft ongeschikt is. In oktober 2021 meldde u ons bovendien dat er “geen eenvoudige 

oplossingen binnen onze gemeente zijn om winterproof opvang te bieden aan 

vluchtelingen”. Geldt dit nog steeds, en zo ja, wat is er nodig om hier wél op voorbereid 

te zijn? Of zijn er voor de langere termijn andere locaties in beeld die een gezondere 

leefomgeving bieden dan de opvang in deze sporthallen? 

Gezien de voorgeschiedenis verwachten onze fracties dat noch de situatie in Oekraïne, noch de 

situatie in Ter Apel van de een op de andere dag zal zijn opgelost. Zo schrijft u ook in uw 

raadsbrief van 13 sept. jongstleden : “Omdat er nog dagelijks Oekraïners *1 naar Nederland 

komen om een veilig onderdak te vinden, houden wij er rekening mee dat we in de (nabije) 

toekomst wellicht meer plekken beschikbaar moeten hebben”. 

Vraag 2: 

Houdt het college daarmee ook rekening met een mogelijk langere inzet van de huidige 

locaties, ofwel langer dan de in deze raadsbrief uiteengezette einddata? Geldt dit ook 

voor de sporthallen? 

Sporthallen zijn in de winter altijd extra druk bezet, omdat in de wintermaanden niet alleen de 

reguliere zaalsporters, maar óók buitensporters (zoals voetbal, korfbal, hockey, etc.) gebruik 

willen maken van sporthallen om ook in de wintermaanden te kunnen blijven trainen. U schrijft 

dan ook in uw brief: “Het is de bedoeling de sporthallen zo snel als mogelijk weer te gebruiken 

waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk sporten”. 

Vraag 3: 
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Veel buitensporters stappen al vanaf november over op zaaltraining en/of 

zaalcompentie(s). Is het college in gesprek met sportverenigingen om te kijken waar het 

straks gaat knellen als het gaat om zaaltrainingen voor buitensporters tijdens de 

wintermaanden, zeker wanneer toch langer durende opvang nodig zou blijken? Ook 

reguliere zaalsporters moeten voor competitiewedstrijden uitwijken naar de Maten of 

zelfs Twello of Vaassen. Onze fracties vinden het belangrijk dat zowel de breedtesport 

als ook de reguliere zaalsport zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Zijn er alternatieve 

locaties voor sporters beschikbaar (zoals andere sportzalen van Accres of scholen). Is 

Omnisport hiervoor beschikbaar? 

ChristenUnie WijApeldoorn PvdA Lokaal Apeldoorn 

Ben Bloem Martin Maassen Chris Schouten Rosanne de Groot 

D66 

Bouwien ten Bokum 

 

*1 Raadsbrief 9 over opvang ontheemden Oekraïne en andere vluchtelingen. 

 

  

Beantwoording vragen: 

1.  De meteorologische winter begint op 1 december. En hoewel we de afgelopen jaren 

vaak zachte winters hebben gehad, kan het in de laatste herfstmaanden (oktober, 

november) van het jaar al flink koud en guur zijn. Een bezoek aan deze locaties leert 

ons dat er weinig privacy is en het er behoorlijk rumoerig qua geluid is. Het biedt opvang 

voor veel mensen op een relatief kleine oppervlakte. Hoewel het uiteraard beter is dat 

buiten slapen maken dergelijke factoren dat langdurig verblijf op deze locaties wat ons 

betreft ongeschikt is. In oktober 2021 meldde u ons bovendien dat er “geen eenvoudige 

oplossingen binnen onze gemeente zijn om winterproof opvang te bieden aan 

vluchtelingen”. Geldt dit nog steeds, en zo ja, wat is er nodig om hier wél op voorbereid 

te zijn? Of zijn er voor de langere termijn andere locaties in beeld die een gezondere 

leefomgeving bieden dan de opvang in deze sporthallen? 

Gezien de voorgeschiedenis verwachten onze fracties dat noch de situatie in Oekraïne, 

noch de situatie in Ter Apel van de een op de andere dag zal zijn opgelost. Zo schrijft u 

ook in uw raadsbrief van 13 sept. jongstleden : “Omdat er nog dagelijks Oekraïners 1 naar 

Nederland komen om een veilig onderdak te vinden, houden wij er rekening mee dat we in 

de (nabije) toekomst wellicht meer plekken beschikbaar moeten hebben”. 

Antwoord: 

Wij zijn het met u eens dat het van belang is om winterproof oplossingen te bieden aan 

vluchtelingen. Maar wij moeten u helaas melden dat het nog steeds niet eenvoudig is om 

oplossingen te vinden. Zoals toegezegd aan uw raad, de sportverenigingen en het onderwijs, willen 

wij zo spoedig mogelijk het gebruik van de sporthallen inwisselen voor opvanglocaties die meer 

privacy en comfort bieden. Helaas is het tot op heden slechts gelukt om één sporthal (nl. de FSG 

sporthal) te vervangen door een kantorenpand dat is aangepast t.b.v. opvang. De verhuizing naar de 

nieuwe locatie aan de Deventerstraat 184 is gepland in de laatste week van september. 

Teruglevering van FSG-sporthal staat gepland voor 1 oktober.  

Helaas biedt de gevonden oplossing niet het comfort waarnaar wij op zoek waren; nl. inpandig 

sanitair en eigen kookvoorzieningen. De realisatie hiervan was op de termijn waarop het pand 

ingezet moest worden onhaalbaar. Wel biedt het pand veel meer ruimte en privacy dan de FSG-

sporthal.  

Naar vervangende panden voor de twee andere in gebruik zijnde sporthallen wordt nog gezocht. Er 

zijn in onze gemeente slechts beperkt mogelijkheden. De opties die wij nu voor ogen hebben, 

kennen allen hun voor- en nadelen. Wij hopen in de maand oktober tot besluitvorming te komen en 

zullen u (evenals Accres, de betrokken sportverenigingen en scholen) daarover dan zo snel mogelijk 

informeren. Naar verwachting zullen beschikbare oplossingen vergelijkbaar zijn met die aan de 

Deventerstraat, en zullen deze oplossingen evenmin kookvoorzieningen, en mogelijk ook extern 

sanitair omvatten.  

Wij kunnen met onze gemeentelijke opvangvoorzieningen mensen wel veiligheid, maar helaas 

slechts beperkt comfort bieden. 
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Vraag 2: 

Houdt het college daarmee ook rekening met een mogelijk langere inzet van de huidige 

locaties, ofwel langer dan de in deze raadsbrief uiteengezette einddata? Geldt dit ook 

voor de sporthallen? 

Sporthallen zijn in de winter altijd extra druk bezet, omdat in de wintermaanden niet alleen de 

reguliere zaalsporters, maar óók buitensporters (zoals voetbal, korfbal, hockey, etc.) gebruik 

willen maken van sporthallen om ook in de wintermaanden te kunnen blijven trainen. U schrijft 

dan ook in uw brief: “Het is de bedoeling de sporthallen zo snel als mogelijk weer te gebruiken 

waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk sporten”. 

 

Antwoord: 

Wij gaan er van uit dat de oorlog in Oekraïne -helaas- nog geruime tijd zal voortduren. En dat opvang 

dus noodzakelijk zal blijven. 

Wij hebben Accres aangegeven dat wij onze uiterste best doen alternatieve opvanglocaties voor de 

Accres sporthallen in te zetten uiterlijk per 1 januari 2023. Deze streefdatum is ook gecommuniceerd 

naar de gebruikers van de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark.  

Bij de voorziene besluitvorming zal ook een planning behoren. 

 

 

Vraag 3: 

Veel buitensporters stappen al vanaf november over op zaaltraining en/of 

zaalcompentie(s). Is het college in gesprek met sportverenigingen om te kijken waar het 

straks gaat knellen als het gaat om zaaltrainingen voor buitensporters tijdens de 

wintermaanden, zeker wanneer toch langer durende opvang nodig zou blijken? Ook 

reguliere zaalsporters moeten voor competitiewedstrijden uitwijken naar de Maten of 

zelfs Twello of Vaassen. Onze fracties vinden het belangrijk dat zowel de breedtesport 

als ook de reguliere zaalsport zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Zijn er alternatieve 

locaties voor sporters beschikbaar (zoals andere sportzalen van Accres of scholen). Is 

Omnisport hiervoor beschikbaar? 

 

Antwoord: 

Vraag 3: 

Accres heeft als verhuurder van de gemeentelijke sportaccommodaties een aangepaste planning 

opgesteld met als doel zoveel mogelijk trainingen en alle wedstrijden doorgang te laten vinden. Dit 

heeft Accres in nauw overleg gedaan met belanghebbenden, rekening houdend met de 

omstandigheden, teneinde wensen van vereniging zoveel mogelijk te honoreren. Om dit te bereiken 

heeft het college besloten ook in enkele accommodaties aanpassingen te doen zodat de sport- en 

trainingshallen geschikt zijn voor het beoefenen van meerdere sporten. Daarnaast is Accres in 

overleg met Libema, de exploitant van Omnisport. Indien nodig kunnen niet verhuurde momenten 

ingezet worden voor de Apeldoornse breedtesport. 

 


