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Inspraak over verzoek tot noodopvang voor vluchtelingen  

 
Er zijn zeven insprekers, de heren Witte, Van Kampen, Snel, Bos, Smulders, Diek en De 
Wildt (de laaste namens de kerken in Leiderdorp). Naast het feit dat zij begrip hebben voor 
het opvangen van vluchtelingen uiten zij hun zorgen over de veiligheid en de 
beheersbaarheid. Zij pleiten voor een open en transparante communicatie. U kunt de 
inspraakreacties terugkijken op https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/25-
januari/20:00. 
 
Schorsing voor fractieberaad 
De vergadering wordt een half uur geschorst voor fractieberaad. De fracties kunnen zo de 
inspraak betrekken bij hun standpuntbepaling. 
 
Besluitvorming door de raad over verzoek tot noodopvang voor vluchtelingen 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel zijn diverse raads- en technische vragen gesteld. U 
kunt de vragen en antwoorden lezen in ons raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/25-januari/20:00. 
 
De raad besluit: 

 Medewerking te verlenen aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) van 7 januari 2016 om enkele panden op het ROC- 
terrein, Leidsedreef 4 en 6 te Leiderdorp, in gebruik te nemen als noodopvang 
voor de opvang van maximaal 320 asielzoekers voor een termijn van 
maximaal 1 jaar; 

 De ROC locatie aan te wijzen als locatie voor de noodopvang van 
vluchtelingen in Leiderdorp; 

 Het college van B&W op te dragen met het COA hierover, binnen de in dit 
raadsvoorstel gestelde voorwaarden, afspraken schriftelijk vast te leggen. 

 
VVD en LPL stemmen tegen. 
Een motie van LPL met een oproep tot uitstel van de besluitvorming totdat het college met 
relevante partners SMART-afspraken heeft gemaakt en deze aan de raad heeft voorgelegd 
in een nieuw verbeterd raadsvoorstel vindt alleen bijval bij de VVD. De raad verwerpt de 
motie met 14 tegen 7. Nog los van de inhoud van de motie blijft de VVD van mening dat voor 
een dergelijk besluitvormingsproces meer tijd genomen moet worden, door bijvoorbeeld nog 
een Forumronde in te bouwen. 
 
Via een motie van D66, gesteund door CDA, GrL, en PvdA geeft de raad voorwaarden mee 
die hij aan de noodopvang stelt. Zo moet COA zorgen voor een gemengde samenstelling 
van de groep vluchtelingen en voor voldoende dagbesteding. De raad wil ook dat er een 
omgevingsoverleg komt van COA, omwonenden, politie en gemeente, én een meldpunt waar 
Leiderdorpers met opmerkingen, klachten en suggesties terecht kunnen. De vluchtelingen 
moeten bovendien voorlichting krijgen over de Nederlandse normen en waarden. Daarnaast 
wil de gemeenteraad dat de verlichting in de fietstunnel naar Driegatenbrug wordt verbeterd 
en de omgeving van de opvanglocatie goed schoongehouden wordt. De VVD (met 
uitzondering van 1 lid) kan zich vinden in alle punten van de motie met uitzondering van het 
laatste. Daar wil de VVD vasthouden aan het budgetneutraal uitvoeren zonder meer. LPL en 
1 lid van de VVD stemmen tegen de motie. 
De volledige tekst van de motie vindt u in het raadsinformatiesysteem: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/25-januari/20:00. Daar kunt u ook 
de hele vergadering terugkijken. 
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