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Onderwerp : veiligheid vluchtelingenopvang
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Tijdens de besluitvorming over de komst van een tijdelijke opvang voor vluchtelingen op de ROC locatie in 
Leiderdorp hebben veel inwoners hun zorgen kenbaar gemaakt over mogelijke veiligheidsrisico’s en 
potentiele bedreiging die zouden uitgaan van de op te vangen personen.

De gemeente Katwijk heeft onlangs de veiligheidscijfers/incidenten rondom het asielzoekerscentrum 
Katwijk bekend gemaakt over de periode van de afgelopen drie jaar.

Uit de gegevens blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er van de vluchtelingenopvang een verhoogd 
veiligheidsrisico uitgaat. Ook zijn er geen zedendelicten gepleegd.

Vergelijkbare gegevens heeft ook de gemeente Wassenaar beschikbaar gesteld alwaar al vele jaren in de 
wintermaanden circa 600 vluchtelingen op Duinrell worden opgevangen.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende verzoeken c.q. vragen: 

1. We verzoeken het college de informatie die deze gemeenten hebben verstrekt aan de raad te 
doen toekomen.
Uit de inleiding van uw vraag leiden wij af dat u de gegevens reeds in uw bezit heeft. 

2. Is het college met ons van mening dat het zinvol is deze informatie met alle details toe te voegen 
aan de gemeentelijke website over de vluchtelingenopvang in Leiderdorp?

Wij geven info over de situatie in Leiderdorp en zijn geen landelijk platform voor de registratie van 
incidenten die elder wel of niet plaatsvinden.
Wij handelen conform besluit en motie, en waar relevant en van toegevoegde waarde geven we 
meer info. Maar alleen op de Leiderdorpse situatie geënt.

3. Zou het college ervoor willen te zorgen dat bezorgde inwoners ook actief worden voorzien van de 
genoemde informatie?
Dat spreekt voor zich. Dat gebeurt ook indien inwoners ons benaderen met dergelijke vragen, 
maar ook met alle andere vragen die spelen. Ook op de website plaatsen wij regelmatig een 
update van de veel gestelde vragen en antwoorden.




