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Geachte mevrouw, heer, 

Donderdag 30 april jl. heeft de gemeenteraad van Kollumerland c a . een motie aangenomen 

met betrekking tot noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Op verzoek van de raad en zijn voorzitter stuur ik u bijgaande motie. 

Met vriendelijke groet, 

Aukje Dijkstra 

afdeling Samenlevingszaken 

gemeente Kollumerland c a . 
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gemeen te Kollumerland c a . Kollumerland c a . 

MOTIE 

Aqendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag ex art 28 Reglement van orde. 

Inleidinq De raad van de gemeente Kollumerland ca. in vergadering bijeen d.d. 30 april 2015. 

Onderwerp Motie noodopvang 

Inhoud De Raad, 

overwegende dat: 
het Rijk voornemens is de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
te beperken tot zes plaatsen in Nederland; 
Kollumerland ca. daar niet toe behoort; 
Kollumerland ca. in de toekomst misschien wel te maken krijgt met 
uitgeprocedeerde asielzoekers; 
In dat geval de noodopvang toch wordt geboden, het kabinet de gemeente 
mogelijk zal korten op het integratiebudget, via een korting op de uitkering 
van het gemeentefonds; 

constaterende dat: 
het bieden van 'Bed, bad en brood' een morele plicht is, die niet 
afhankelijk moet zijn van iemands juridische status, mogelijkheid of 
bereidheid terug te keren naar het land van herkomst; 
noodopvang specifiek bedoeld is voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al 
woonachtig zijn in onze gemeente; 
de aanpak van noodopvang bovendien bewijst dat alsnog mensen uit de 
uitzichtloze situatie komen, óf door het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning óf door vertrek naar het land van herkomst; 
de gemeente een zorgplicht via de Wmo heeft; 
de gemeente daarom de vrijheid heeft en zou moeten houden hulp te 
bieden, zonder daarvoor een boete van het Rijk te riskeren via een korting 
op het gemeentefonds; 
gemeenten juist gecompenseerd zouden moeten worden voor de kosten 
die ze maken om effectieve begeleiding richting terugkeer te kunnen 
bieden; 
de dreigende toon vanuit het Rijk richting gemeenten geen recht doet aan 
de inzet en verantwoordelijkheid van gemeenten; 

roept het college op: 
de mogelijkheid open te houden om nu en in de toekomst 'Bed, bad en 
brood' te kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers; 
daarbij het risico van een korting op het gemeentefonds voor lief te 
nemen; 

dit standpunt kenbaar te maken bij zowel de VNG als het Rijk; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekeninq: S. Keizer PvdA 

K. Merkus PvdA 
M. v.d. Molen CU 
K. de Jager CU 


