
MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
Art. 29 RvO 
 
            

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

 
Onderwerp:  Opname vluchtelingen op ons eiland 
 

 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op  17 sept.2015 
 

 
gehoord de beraadslaging, 
  

Overwegende dat: 

- De oorlogssituatie in Irak en Syrië een vluchtelingenstroom van honderdduizenden mensen 
veroorzaakt;  

- De opvang van vluchtelingen bij voorkeur plaatsvindt in de regio waar de vluchtelingen vandaan 
komen;  

- De opvangmogelijkheden in de regio door het grote aantal vluchtelingen ontoereikend zijn; 

- Nederland haar verantwoordelijkheid dient te nemen in Europees verband en extra vluchtelingen op 
gaat vangen;   

- De gemeente Goeree-Overflakkee haar medeleven en solidariteit met de vluchtelingen wil omzetten 
in een concrete bijdrage; 

 Voorts constaterende dat: 

- Gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en 
daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen; 

- De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan aan alle 
gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep asielzoekers; 

- De VNG een appèl doet op alle gemeenten om een extra inspanning te leveren voor de opvang van 
vluchtelingen in het algemeen. 
 
-Het COA onderscheid maakt tussen noodopvang, tijdelijke opvang, reguliere opvang, hervestiging 
vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders;  
 

- Onze bestaande taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders (uiteraard) eerst versneld 
ingevuld dient te worden;  

 
- verzoekt het college, 
 
- om te onderzoeken hoe de gemeente Goeree-Overflakkee een maximale extra inspanning kan 
leveren in de opvang van vluchtelingen op ons grondgebied, (met de intentie om deze ook uit te 
voeren- dit deel van de zin is geschrapt na het debat in de raad, dit onderdeel lag gevoelig bij een 
aantal partijen );  



- Om in contact te treden met het COA, Provincie Zuid-Holland, Vluchtelingenwerk, partners in de 
regio en onze eigen corporaties om zodoende met een goed plan te komen;  

- In dit plan moet duidelijk worden hoeveel mensen er extra opgevangen kunnen worden en de status 
die deze mensen bij voorkeur hebben (zie de diverse vormen van opvang van het COA);   

 -  in het onderzoek mee te nemen hoe de vluchtelingen zo goed mogelijk in kunnen burgeren op ons 
eiland; 

- Een plan te presenteren aan de gemeenteraad voor het eind van het jaar 2015;  

 

  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Indiener: Petra ’t Hoen  - Pvda 
 
 
 
  

 


