De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15 december 2015,
overwegende dat:
• Het aantal vluchtelingen groot is en er wekelijks nieuwe asielzoekers ons land
binnenkomen;
• er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen;
• de gemeenten in de regio en onze gemeente haar verantwoordelijkheid m.b.t.
asielzoekers reeds heeft genomen door voornamelijk kleinschalige
noodopvang te realiseren;
van mening is dat:
• dat het goed is dat in Zuid-Holland Zuid door gemeenten en Veiligheidsregio
gestreefd wordt het transport van vluchtelingen van locatie naar locatie te
voorkomen en de vluchtelingen rust te bieden;
constaterende dat:
• inzet van onze 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;
• er grote tevredenheid is over de inzet van de honderden vrijwilligers, die
dagelijks 24/7 ondersteuning bieden om de vluchtelingen te steunen in hun
nieuwe omgeving waar alles nog onbekend voor hen is. Het gaat dan over
onder meer Rode Kruis, verenigingen, kerken en moskeeën, enz..;
• er door deze vele vrijwilligers tijdens de crisisopvang veel contacten en
verbindingen worden gelegd, vluchtelingen tot rust komen en al beginnen te
integreren;
• deze contacten over en weer zeer worden gewaardeerd en zelfs leiden tot
goede vriendschappen;
• het voor deze mensen buitengewoon belangrijk is een toekomst op te kunnen
bouwen en dit het makkelijkste is in een bekende regio met bekende sociale
contacten;
• er door het COA twee opvanglocaties in gereedheid zijn gebracht om grotere
aantallen
asielzoekers
te
kunnen
opvangen,
te
weten
een
Asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel (375 plaatsen) en een
noodopvanglocatie in Gorinchem (300 plaatsen).

verzoekt het college om:
1. alles te doen wat in haar vermogen ligt om het vervoer van vluchtelingen van
locatie naar locatie te voorkomen en de vluchtelingen rust te bieden;
2. zich in te spannen om asielzoekers die in noodopvang verblijven ook te
behouden in onze regio en bij eventuele plaatsing in een AZC alles in het werk
te stellen deze mensen te laten plaatsen in het AZC ’s-Gravendeel of zo nabij
mogelijk;
3. te onderzoeken of het mogelijk is, die asielzoekers die een verblijfsstatus
krijgen te huisvesten in onze regio en daartoe contact op te nemen met het
COA en de IND. Bij voorkeur dient de huisvesting geregeld te worden in de
gemeente waar de statushouders hun netwerk hebben opgebouwd (via
verenigingen, kerken, moskeeën en personen);
4. contact te leggen met partijen die hier een rol in kunnen spelen;
5. contact te leggen met andere gemeenten en de veiligheidsregio om dit verder
vorm te geven;
en gaat over tot de orde van de dag.

