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In uw brief van 12 maart 2020 stelt u ons vragen over de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Graag
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Wat is de reactie van het college van B&W op de noodkreet van de vluchtelingenorganisaties?
Antwoord
De oproep van de vluchtelingenorganisaties begrijpen wij volledig. Het gaat hier om alleenstaande kwetsbare kinderen
in vluchtelingenkampen in Griekenland. Hen wordt de toegang ontnomen tot de meest fundamentele rechten zoals
onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. De regering is echter niet van plan om deze minderjarige
vluchtelingen naar Nederland te halen (aldus premier Rutte), wat een noodoproep aan de gemeenten tot gevolg heeft.
Wel gaat Nederland op korte termijn 48 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen op het Griekse vasteland.
Dat gebeurt drie jaar lang in door Nederland gefinancierde voorzieningen. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol
kunnen hierdoor 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen worden.
2.

Is het college van B&W bereid om zich aan te sluiten bij de oproep en uitspraken van onder meer
burgemeester Lenferink van Leiden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

Antwoord
Wij erkennen de schrijnende situatie van deze vluchtelingenkinderen, maar vinden een meer terughoudende opstelling
van gemeentes op zijn plaats. Het is wettelijk gezien aan het Rijk om te besluiten of en hoe deze kinderen worden
opgevangen. Als het Rijk besluit kinderen ook in Nederland op te vangen, zal het college van B&W onderzoeken hoe
we als gemeente (naar rato) een bijdrage kunnen leveren bij de opvang van deze kinderen.
Vermeldenswaardig is wel dat er ook een aantal risico’s kleven aan deze opvang. Zo zal er bij vrijwel alle
vluchtelingenkinderen in meer of mindere mate sprake zijn van trauma’s, waarvoor zij behandeld zullen moeten
worden. Daarnaast weten we ook niet zeker dat er geen familie meer in beeld is. Als dit achteraf namelijk wel het geval
blijkt, kunnen deze kinderen een verzoek tot gezinshereniging indienen. De familie van deze kinderen moet dan in
onze gemeente worden gehuisvest, maar telt vervolgens wel mee voor de verplichte huisvestingstaakstelling.

Verder kan de gemeente niet garanderen dat er genoeg pleeg- of gastgezinnen in de gemeente zijn die deze opvang
daadwerkelijk kunnen en willen realiseren. Om als gemeente echtte kunnen helpen, is een bereidverklaring tot
opvangen niet genoeg, maar ook het faciliteren en organiseren ervan. Iets waar de gemeente Leiden op dit moment
ook nog mee worstelt.
Vanwege bovenstaande overwegingen hebben wij besloten ons niet aan te sluiten bij de “coalition of willing”, maar
volgen wij de keuze van het Rijk hierin. Wanneer het kabinet echter besluit toch kinderen in Nederland op te nemen zullen we - in samenwerking met regiogemeentes - onderzoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de opvang
van deze kinderen. Echter, is de uiteindelijke opvang wel afhankelijk van particuliere initiatieven. De gemeente vangt
deze kinderen immers niet op, maar de gastgezinnen in de gemeenschap.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B.Trimbos,
resultaatmanager cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277556.
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