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Geachte raadsleden,

Vanavond buigt u zich in een extra raadsvergadering over het verzoek van Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers inzake lokaal noodopvang bieden aan vluchtelingen gedurende een 
periode van maximaal 1,5 jaar. Ook ik als (betrokken en weldenkend) burger juich het toe dat 
de gemeente zich humanitair opstelt in deze schrijnende (inter)nationale problematiek. Dat 
moeten wij als gemeente met veel potentie daadwerkelijk kunnen. Uiteraard gezamenlijk met 
vereende kracht van professionals én vrijwilligers onder regie & supervisie van het COA.

Voor welslagen - in ruimste zin - van lokale opvangoperatie is het cruciaal dat alle betrokken 
partijen kunnen/mogen 'meedenken en meedoen' bij de uitvoering. Dus conform de 
gemeentefilosofie die december 2012 kernachtig is verwoord in de ondertitel van de 
Toekomstvisie Leiderdorp 2025 'Samenwerken en Verbinden'.

Win-winsituatie
Hoewel in het nieuwe gemeentelogo traditioneel weer 2 sleutels prijken, draait Leiderdorp 
natuurlijk vanavond niet de deur voor vluchtelingen op slot. Integendeel luidt ook hierbij 
mijn voorstel. Gezamenlijk gaan wij streven de tijdelijke noodopvang uit te voeren bij 
voorkeur in de vorm van win-winsituatie voor vluchtelingen en gastvrouw (Leiderdorp). 
Vooral met gezond verstand én empathie moet dat mogelijk zijn.

Kortom, het COA dient niet te dicteren maar vooral te regisseren. Zo ook in Leiderdorp - 
zeker bij bepalen van de meest geschikte locatie(s) voor noodopvang. In dit verband wijs ik 
niet zonder reden naar analyse & advies van de commissaris van de Koning van Noord-
Brabant Wim van de Donk, gisteren in het tv-programma Buitenhof in gesprek met Paul 
Witteman over onderhavige problematiek. 
Opmerkelijk kernwoord in deze context is door hem gebezigd begrip 'eigenschaligheid'. 
Overigens ook in mijn optiek bijzondere (tussen)variant van groot- en kleinschaligheid.

Concentratie of spreiding
Vluchtelingenconcentratie - relatief groot aantal mensen in relatief klein gebouw - is 
allesbehalve menselijke oplossing. Helaas leidend, zo leert inmiddels dramatisch ervaring 
elders, tot extra problematiek van psychische en maatschappelijk aard - zowel bij 
vluchtelingen als lokale bevolking. Dat nu dient in Leiderdorp in ieder geval voorkomen te 
worden. Door vanavond met hoofd & hart te besluiten.

320 vluchtelingen kan Leiderdorp met vereende kracht tijdelijk opvangen, maar niet 
geconcentreerd, dus uitsluitend in ROC-gebouw Leidsedreef 4-6. Dat bovendien perifeer is 
gelegen, dus relatief ver verwijderd van winkels, scholen en andere noodzakelijke 
(zorg)voorziening.

Gelet op huidige leegstand in Leiderdorp moet het toch mogelijk zijn een groep van 320 
vluchtelingen te spreiden over 3 of beter zelfs 4 locaties, die in relatief korte tijd voor opvang 



geschikt zijn te maken. Als tegenargumentatie bij motivatie van het COA als efficiëntie, 
veiligheid & kostenaspect voor één centrale opvanglocatie, verwijs ik nadrukkelijk naar 
de beweegredenen van de (centrale) overheid destijds om de zorg te decentraliseren. Gekozen 
is voor decentralisatie in vorm van lokaal kleinschalige zorg, uit oogpunt van kwaliteit én 
kostenbesparing. Redelijkerwijs geldt dat ook voor de opvang van vluchtelingen - 
eveneens ...... mensenwerk!

Inspraak
Ik vertrouw erop dat u vanavond het bovenstaande bij uw besluitvorming wil meenemen. Dus 
nogmaals, dat u met hoofd & hart besluit in het belang van allen. En dat alsnog zo spoedig 
mogelijk, weliswaar eerst in het uitvoeringstraject van het besluit, daadwerkelijk inspraak 
van burgers is gewaarborgd. De 2 informatiebijeenkomsten vorige week boden onvoldoende 
gelegenheid voor meedenken en meedoen; zo was er (helaas) geen sprake van een plenair 
debat. Uiteraard wel randvoorwaarde voor open en transparante besluitvorming.

Niet zonder reden eindig ik mijn pleidooi als betrokken burger nu met herhaling van 
opmerkelijke slotzin op de gemeentesite over introductie van nieuwe huisstijl (sleutellogo):

"Samen blijven we scherp en komen we tot de mooiste oplossingen." 

Kortom, gemeentedeuren open voor inspraak en opvang!

Met vriendelijke groet,

Marijke de Beer


