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Onderwerp: opvang oorlogsvluchtelingen 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. er op dit moment tienduizenden oorlogsvluchtelingen in noodopvangkampen 

worden opgevangen in onder meer Griekenland, Italië en Turkije; 
het kabinetsbeleid, door opdrogen van de vluchtelingenstroom richting Nederland, 
gericht is op afschalen van vluchtelingenopvang en de capacitetisruimte die 
ontstaat te gebruiken voor noodsituaties; 
de lidstaten van de EU in september 2015 met elkaar hebben afgesproken dat er in 
totaal 160.000 asielzoekers worden herplaatst uit Griekenland, Italië en Turkije; 
Nederland heeft beloofd hier een bijdrage aan te leveren door het herplaatsen/ 
opnemen van 5950 vluchtelingen, in de periode sept 2015 tot sept 2017; 
Nederland tot nu toe een kwart van het beloofde aantal vluchtelingen heeft kunnen 
opvangen; 
bij het AZC-Luttelgeest op dit moment minimaal 350 bedden leeg staan; 
het COA nu nog de capaciteit en mogelijkheden heeft om minimaal 350 mensen op 
te vangen, daar er ontslag van werknemers dreigt door lagere bewonersaantallen, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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van mening dat 
1. de vluchtelingen in de noodkampen onder erbarmelijk slechte omstandigheden 

worden opgevangen en de situatie daar door winterse temperaturen ronduit 
onhoudbaar is geworden en er nu sprake is van een uitzonderlijke en pijnlijke 
noodsituatie; 

2. in deze kampen enkele duizenden gezinnen en alleenstaande kinderen verbli jven; 
3. het onze morele plicht is om onze medemensen, die voor oorlog gevlucht zi jn, op te 

vangen en te helpen; 
4. Nederland als rijk Westers land zijn verantwoordelijkheid moet nemen; 
5. de nog beschikbare capaciteit van het AZC-Luttelgeest benut zou moeten worden 

voor het opvangen van voor met name deze groepen oorlogsvluchtelingen; 
6. diverse vrijwilligersgroepen in Noordoostpolder klaar staan om steun te verlenen, 

verzoekt het college 
om zo spoedig mogelijk met het Rijk/de staatssecretaris en het COA in gesprek te 
gaan over benutting van de beschikbare capaciteit in het AZC-Luttelgeest ten 
behoeve van de genoemde oorlogsvluchtelingen uit de noodopvangkampen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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