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Onderwerp: tijdelijke opvang asielzoekers in gemeente 

 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 21 september 2015, gehoord 

de beraadslaging,  

 

overwegende dat:  

- het aantal vluchtelingen uit brandhaarden als Syrië en Irak blijft toenemen. En er 

wekelijks tussen de 1.200 en 1.700 vluchtelingen ons land binnenkomen, die zich 

vervolgens bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten melden; 

- er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen; 

- dit de komende tijd niet minder zal worden; 

- Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van asielzaken verwacht dat het aantal 

toegelaten vluchtelingen dit jaar van 25.000 naar 35.000 stijgt en hij een oproep 

doet aan burgemeesters, wethouders en raadsleden die bereid zijn naar extra 
opvangplaatsen om te kijken; 

- de gemeente in het verleden haar verantwoordelijkheid m.b.t. asielzoekers reeds 

eerder heeft genomen inzake het AZC te Wapenveld; 

- het nemen van die verantwoordelijkheid toen veel maatschappelijke impact heeft 

gehad; 

- bij het opnieuw nemen van een dergelijke verantwoordelijkheid rekening 
gehouden moet worden met die impact; 

- het zou kunnen gaan om beperkte aantallen vluchtelingen en een beperkt aantal 
locaties; 

- het Rijk middelen beschikbaar stelt; 
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van mening dat: 

- het goed is dat het College navraag doet over de voorwaarden van 

huisvesting; 

voorts constaterende dat: 

- inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte tijd 
geschikte opvanglocaties gevonden kunnen worden; 

- gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid 

moeten en kunnen nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking 
tot de opvang van asielzoekers; 

- de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en een dringende oproep heeft 

gedaan aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep 
asielzoekers; 

verzoekt het college om: 

1. te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed (te denken valt aan 

leegstaande gebouwen als gevolg van het neerzetten van o.a. De Heerd) 

beschikbaar is, dat met de inzet van acceptabele financiële middelen geschikt 

gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers en / of vluchtelingen met 

een verblijfsstatus en daartoe contact op te nemen met de COA; 

2. te onderzoeken op welke ander wijze de gemeente Heerde in de opvang 

van asielzoekers een concrete bijdrage kan leveren; 

3. contact te leggen met partijen die hier een rol in kunnen spelen; 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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