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Geachte mevrouw Van der Meer, heer Thijssen, mevrouw Hamstra, mevrouw Van der Mik, mevrouw Nijman 
en mevrouw Schmidt, 
 
In uw brief van 1 april 2020 heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over de opvang van 
vluchtelingkinderen in Deventer. Ons antwoord is als volgt. 
 
Vraag 1 
Nederland heeft op het verzoek van de Griekse overheid nog geen actie ondernomen. Is het college met ons 
van mening dat ook Nederland hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen?  
 
Antwoord 
Ook het college ziet dat er bij de Griekse grens een humanitaire crisis plaatsvindt. Daarbij zien wij ook dat er 
sprake is van vluchtelingen die extra kwetsbaar zijn, zoals jonge kinderen en jongeren zonder ouders alsmede 
alleenstaande vrouwen, jong en oud. De omstandigheden lijken vanuit de beschrijvingen in de media en via 
betrokken vluchtelingenorganisaties zodanig dat deze specifieke groepen extra kwetsbaar zijn in deze 
situatie. 
 
De Nederlandse regering heeft op dit moment aangegeven geen rol te willen spelen in de opvang van 
dergelijke kwetsbare groepen, dit in tegenstelling tot andere omliggende Europese landen die dit wel hebben 
aangegeven. De Nederlandse regering pleit voor het verbeteren van de opvang ter plaatse. Onduidelijk is in 
hoeverre dit realistisch is. Een motie in de Tweede Kamer van 12 maart jl. omtrent de opvang van kwetsbare 
alleenstaande jonge vluchtelingen werd verworpen, waarmee er geen verandering is gekomen in het 
standpunt van de Nederlandse regering. Niettemin hebben meerdere Nederlandse gemeenten aangegeven 
bereid te zijn om dergelijke jonge vluchtelingen wel te willen opvangen, indien Nederland hiertoe zou 
overgaan. Ook het college is bereid om een aantal van dergelijke jonge en kwetsbare vluchtelingen in 
Deventer op te vangen, indien de Nederlandse regering zich hier alsnog bereid toe zou verklaren. 
 
In Deventer is er plek voor de opvang van mensen die huis en haard ontvluchten voor een veilige omgeving, 
omdat hun eigen omgeving door oorlog en geweld geteisterd wordt. Dat hebben we in Deventer in de periode 
2015/2016 ook gedaan en dat is hier ook goed verlopen. Ook ons lokale AZC voorziet hier structureel in de 
opvang van een groep vluchtelingen en is een regionaal grote voorziening om mensen een veilige leefsituatie 
en toekomst te helpen bieden. Bij die mogelijkheden past ook de houding om een nieuwe kwetsbare groep – 
tevens overzichtelijk in aantal – dergelijke veiligheid te bieden. 
 



Kritischer zijn wij op de gevraagde (extra) opvang voor mensen uit de zogenoemde ‘veilige landen’, waarbij er 
geen sprake is van een vluchtsituatie en onveiligheid. Het draagvlak voor de echte vluchteling neemt af door 
deze groep en de door de Rijksoverheid van gemeenten gevraagde opvang neemt ook benodigde capaciteit 
voor echte vluchtelingen in. Hierbij geldt ook dat wij van de Rijksoverheid een effectieve oplossing verwachten 
om deze groep terug te laten keren naar hun thuisland. Daarin bemerken wij vooralsnog weinig voortgang. 
 
Vraag 2 
Bent u bereidt hierop aan te dringen bij de staatssecretaris?  
 
Antwoord 
Het college is, zoals hiervoor aangegeven, bereid om de opvang te verzorgen voor kwetsbare vluchtelingen 
en om hen veiligheid te bieden. Hierbij zijn we in deze specifieke situatie afhankelijk van de standpuntinname 
van de Rijksoverheid en de ruimte die zij biedt. Indien zij haar positie verandert en de opvang van deze 
specifieke groep kinderen en jongeren in Nederland mogelijk wil maken, dan kan dit wat betreft het college 
ook in Deventer gefaciliteerd worden. Wij zijn bereid om dat ook aan te geven aan de verantwoordelijk 
staatssecretaris.  
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven welke mogelijkheden u in Deventer ziet om deze kinderen op te vangen?  
 
Antwoord 
Het is lastig om hierop vooruit te lopen. Wij gaan ervan uit dat het in een dergelijke situatie om een beperkt en 
overzichtelijk aantal zal gaan, gelet op een verdeling over Europa en in Nederland over Nederlandse 
gemeenten.  
 
Indien kwetsbare kinderen en eventueel ook vrouwen naar Nederland komen voor opvang, dan zullen ze 
opgevangen worden door professionele organisaties die de benodigde ondersteuning organiseren. Wat de 
gemeente Deventer kan bieden is ruimte voor opvang en uiteraard meedenken over passende oplossingen 
per kind/jongere. We zullen hier samen met het COA, NIDOS en eventuele andere partijen in optrekken. Dit 
zullen we nader in kaart brengen op het moment dat de Rijksoverheid de ruimte biedt voor de opvang van 
deze mensen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 

M.A. Kossen R.C. König 
 
 
 
 
 


