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In de afgelopen weken en maanden is de ernst van de vluchtelingenproblematiek aan de 
grenzen van Europa steeds duidelijker geworden. Dramatische beelden en verhalen komen tot 
ons. Recentelijk riep de heer Bakker, de directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, 
gemeenten op om meer opvangruimte ter beschikking te stellen. EU commissievoorzitter Juncker 
kondigde deze week aan dat de lidstaten nog vier keer zoveel vluchtelingen zullen moeten 
herverdelen als eerder al is gedaan. 
 
D66 is van mening dat Leiderdorp daar waar mogelijk een bijdrage moet leveren. Daarom de 
volgende vragen. 
 
1. Heeft het college al gereageerd op de oproep van de COA voorzitter? Zo ja, wat was de 
strekking van deze reactie? 
2. Ziet het college binnen Leiderdorp mogelijkheden voor de opvang van groepen vluchtelingen? 
3. Hoe verloopt het overleg binnen de regio over de opvang van vluchtelingen? Heeft Leiderdorp 
in het kader van dit overleg reeds zijn bereidheid tot het leveren van een bijdrage laten blijken?  
 
Antwoorden 
 

1. Het college heeft (nog) niet op de oproep van de COA-voorzitter gereageerd, die 
overigens niet direct aan de gemeente Leiderdorp was gericht. De COA-voorzitter deed 
op 4 september via de media een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om 
opvangplekken te bieden aan het groeiende aantal asielzoekers. Er is inmiddels contact 
geweest met COA om te informeren naar de voorwaarden waaraan een eventuele 
opvanglocatie moet voldoen. Op dit moment is het college bezig om te onderzoeken of en 
op welke wijze Leiderdorp gehoor kan geven aan de oproep van de COA-voorzitter. 
 

2. Het is duidelijk dat Nederland de komende periode een groeiend aantal asielzoekers zal 
moeten opvangen. De verwachting is dat het aantal toegelaten vluchtelingen in 
Nederland dit jaar met 40 procent stijgt naar 35.000. Het college is aan het onderzoeken 
of en op welke manier Leiderdorp kan bijdragen aan de opvang van deze vluchtelingen. 
Het college onderzoekt in hoeverre en op welke termijn leegstaande panden en 
braakliggende terreinen in Leiderdorp zijn te ontwikkelen tot opvanglocatie. Het college 
gaat binnenkort in gesprek met de eigenaren van een aantal panden.  
 



3. In regionaal verband vindt er ambtelijk afstemming plaats over de uitvoering van de 
‘regionale woonagenda’, woningtoewijzingen en woningbouwplannen. Afgelopen week is 
in dit verband uitgebreid gesproken over de “speerpunten” van Holland Rijnland waarbij 
aan de portefeuillehouders wordt voorgesteld om volgend jaar bijzondere aandacht te 
besteden in de regio aan asielzoekers, arbeidsmigranten en mogelijk andere 
doelgroepen. Katwijk heeft voldoende capaciteit/ruimte en is bezig met de voorbereiding 
van een tijdelijke aanvullende opvanglocatie voor 150 vluchtelingen. Zoals gezegd is het 
Leiderdorpse college bezig om een aantal opties te verkennen.    


