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“Burgemeester Henri Lenferink zegt dat Leiden bereid is om 25 verweesde 
vluchtelingenkinderen op te vangen.“ Deze berichtgeving volgt op een verzoek van Defence for 
Children en Stichting Vluchtelingen aan gemeenten om kinderen uit de Griekse kampen op te 
vangen. 

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben  wij de volgende vragen. 

1. Was het bij Leiderdorp bekend dat Leiden verweesde vluchtelingen wil opvangen?
2. Is het college bereid om met Leiden in gesprek te gaan en te kijken of en zo ja hoe wij 

Leiden kunnen faciliteren/ ondersteunen bij de opvang van verweesde vluchtelingen?
3. Is het college bereid om in Leidse regio verband op te trekken om mogelijke opvang van 

verweesde vluchtelingenkinderen te organiseren?

Antwoord:
1. De gemeente Leiderdorp is niet actief geïnformeerd over de bereidheid van de gemeente 

Leiden om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te vangen. 
2+3.     Bij de eventuele opvang van minderjarige vluchtelingen volgen we, net als bij de 

huisvesting van de reguliere doelgroep vergunninghouders, de landelijke lijn. We zien 
geen aanleiding om af te wijken van de huidige procedures. Indien het kabinet een 
beroep doet op gemeenten rondom de opvang van minderjarige asielzoekers zullen we 
hier gehoor aan geven. In lijn met de huidige wijze van samenwerking in Leidse regio op 
het gebied van huisvesting en inburgering van vergunninghouders zullen we dan ook voor 
deze doelgroep actief de samenwerking opzoeken.  Het is vooralsnog prematuur om hier 
nu het gesprek over aan te gaan met Leiden en/of de andere regiogemeenten.

 



Toelichting:
Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid om vergunninghouders (asielzoekers met een 
verblijfsvergunning) te huisvesten volgens de landelijke huisvestingstaakstelling en te begeleiden 
rondom vestiging in de gemeente. Dit is een samenspel tussen het COA (Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers), de gemeente, de woningbouwvereniging (bij ons Rijnhart Wonen) en de 
betreffende welzijnspartner (bij ons Incluzio Leiderdorp). Deze partijen zetten zich in Leiderdorp 
optimaal in om woonruimte en begeleiding te bieden aan alle meerderjarige vergunninghouders 
(en hun gezinsleden) die aan onze gemeente worden gekoppeld.
Bij de huisvesting van minderjarige asielzoekers ziet de procedure er anders uit. Gemeenten 
hebben hierbij geen primaire opvangtaak of regierol. De opvang van minderjarige asielzoekers is 
met name een samenspel tussen de IND, ministerie van Justitie en Veiligheid en voogdijinstelling 
Nidos (wettelijke voogd van alle minderjarige asielzoekers). Minderjarigen worden opgevangen 
in kleinschalige wooneenheden van het COA of in een pleeggezin en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het Nidos. Nidos bepaalt welke individuele minderjarige op welke plek 
wordt gehuisvest op basis van eigen deskundigheid. Andere partijen, inclusief 
jeugdzorgaanbieders en gemeenten, hebben daar geen invloed op. 


