
                

 

Motie tijdelijke noodopvang vluchtelingen 

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 16 september 2015. 

Overwegende dat: 

- Het kabinet akkoord is gegaan met het Europese voorstel om ruim 7000 extra (bovenop de 

2000 al toegezegde) vluchtelingen in Nederland op te vangen 

- Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) dringend opvangcentra nodig heeft voor de 

grote stroom vluchtelingen 

- Gemeente Westland de verantwoordelijkheid heeft om waar mogelijk een bijdrage te 

leveren aan de opgave van Nederland om o.a. onderdak en voedsel te bieden aan deze 

oorlogsslachtoffers 

- Er in veel omliggende gemeenten al dergelijke initiatieven genomen worden 

- Het hierbij gaat om tijdelijke noodopvangcentra waar mensen slechts tijdelijk verblijven 

- Het hier expliciet niet gaat om mensen die al een verblijfsstatus hebben gekregen 

(statushouders) 

- Er haast geboden is bij het realiseren van tijdelijke opvangplaatsen omdat de 

aankomstlocaties in Europa overvol zijn en er dagelijks vele vluchtelingen bij komen wat 

leidt tot mensonterende taferelen 

Verzoekt het college om: 

- Binnen enkele dagen in overleg te treden met het COA om te informeren naar de 

behoefte aan locaties die bij het COA bestaat om de tijdelijke opvang van deze 

asielzoekers te realiseren 

- Met spoed te inventariseren of er in Westland locaties zijn die tegemoet zouden 

komen aan de behoeften van het COA 

- Indien dat het geval is: 

o In een ingelaste vergadering in overleg te treden met de gemeenteraad 

over wat er voor nodig is om een dergelijke locatie gereed te maken, op 

welke termijn dit mogelijk is en wat de tijdelijke vestiging van een COA 

locatie zou betekenen voor Westland 

o Het COA aan te bieden tijdelijk gebruik te maken van deze locatie(s) voor 

de opvang van vluchtelingen die volgens de Europese eisen tijdelijk door 

Nederland moeten worden opgevangen 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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