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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college geeft uitvoering aan motie van de raad en informeert vervolgens de raad hierover. De
bevoegdheid omtrent de inhoudelijke strekking van de motie, een besluit om alleenstaande
minderjarige vluchtelingen in Nederland op te vangen, ligt bij het rijk.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 26 mei 2020 heeft uw raad de motie 'Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande
minderjarige vluchtelingen' (Motie1) aangenomen. Aanleiding voor de motie is de oproep van
hulporgansiaties als Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children
aan Nederlandse gemeenten om zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van 500 (meest)
kwetsbare minderjarige vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Griekenland. In de motie spreekt
u uit dat de staatssecretaris op de medewerking van de gemeente Dordrecht kan rekenen,
wanneer zij besluit tot het bieden van asiel aan vluchtelingenkinderen. In de motie vraagt u ons
mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor het schrijnende probleem, zodat de
rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden. U vraagt
ons om een beroep te doen op de staatssecretaris haar ruimhartige medewerking te verlenen aan
de opvang in Nederland.
Over de uitvoering van de motie willen wij u informeren.
Wat is de te delen informatie?
Wij hebben de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd waarin wij de motie
hebben verwerkt en haar hebben gevraagd medewerking te verlenen aan de opvang van deze
alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland. Tevens hebben wij daarbij aangegeven dat
zij kan rekenen op onze medewerking wanneer zij besluit tot het verlenen van asiel aan deze
vluchtelingenkinderen.
De brief is als bijlage bij de raadsinformatiebrief gevoegd.
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Wij volgen de ontwikkelingen inzake een eventueel landelijk besluit over de opvang van de
vluchtelingenkinderen in Nederland. Indien dat besluit wordt genomen zullen wij onze
medewerking daaraan verlenen.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
InProces BBV 2020-0034369 Art 40 vragen opvang minderjarige asielzoekers
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