
Rotterdam, 20 oktober 2015. 15bb8401 

Onderwerp: 
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid N. El Ouali (NIDA) over lokaal 
beleid hulpacties en vluchtelingenopvang. 

Aan de Gemeenteraad. 

Op 15 oktober 2015 stelde het raadslid N. El Ouali ons schriftelijke vragen over lokaal 
beleid en vluchtelingenopvang. 

Inleidend wordt gesteld: 
"Deze week sloten de regeringspartijen W D en PvdA een akkoord om de opvang voor 
vluchtelingen te versoberen. Tegelijkertijd zien we dat veel burgers met allerlei hulpacties 
geven om een meer ruimhartige opvang voor vluchtelingen. Ook in Rotterdam. 
Rotterdammers ontplooien diverse acties om vluchtelingen binnen en buiten de stad bij 
te staan en te voorzien in de nodige opvang en hulpgoederen. Zo ook bij de noodopvang 
voor vluchtelingen in Sportcentrum Schuttersveld. Al dan niet op verzoek van 
vluchtelingen zelf kwamen vele Rotterdammers híer in de afgelopen dagen allerlei 
hulpgoederen brengen. Om begrijpelijke redenen werd deze hulp vaak afgehouden door 
de coördinerende diensten binnen de opvang. Denk aan de onrust en ook de 
overbodigheid van allerlei hulpacties (zoals onnodige tweedehands kleding) die de 
opvang (en de ruimte daaromheen) onbedoeld rommelig kunnen achterlaten. 

Uit eigen ervaring weet NIDA Rotterdam dat een oproep op sociale media voor de 
vluchtelingen bij Schuttersveld vrij snel en eenvoudig honderden vrijgevige 
Rotterdammers op de been brengt. Zelfs kappers, verloskundigen en koks bieden 
ongevraagd vrijwillig hun diensten aan. In eerste instantie hielden de organiserende 
diensten om genoemde redenen de vrijgevigheid liever af, maar uiteindelijk waren ook zij 
blij met de nodige hulpgoederen (denk aan reistassen, toiletartikelen en Arabisch en 
Farsi sprekende Rotterdammers die vluchtelingen wegwijs helpen in wijk en stad). De 
vrijgevigheid van burgers kan als aanvulling dienen bovenop de sobere opvang waar de 
(landelijke) overheid voor zorgt, mits deze hulpacties van burgers op een goede manier 
worden gecoördineerd en waar nodig gefaciliteerd. Hierin ligt wellicht een (deel van de) 
uitkomst voor het vluchtelingendebat zoals dat in de afgelopen weken heftig gevoerd 
wordt tussen voor en tegenstanders van een zo minimaal/ruimhartig mogelijke 
vluchtelingenopvang. 

14 oktober jl. heeft het college onze raad en stad laten weten dat begin 2016 een AZC 
voor 600 vluchtelingen geopend zal worden aan de Edo Bergsmaweg. NIDA voorziet dat 
ook dit AZC vele vrijgevige Rotterdammers op de been zal brenegen, NIDA is van 
mening dat de vrijgevige Rotterdammers, de vluchtelingen en de diensten die 
verantwoordelijk zijn voor de opvang, allen op hun eigen manier gebaat zijn bij een 
goede coördinatie van deze hulpacties. De ervaring leert ons dat dit vooralsnog 
onvoldoende gebeurd. De vluchtelingen, de opvangende diensten en de vrijgevige 
Rotterdammers zijn hier de dupe van". 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: 

Vraag 1: 
Hoe waardeert het college de hulpacties die Rotterdammers ontplooien voor 
vluchtelingen? 
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Antwoord: 
Het college waardeert de hulpacties zeer. Het college heeft haar waardering 
uitgesproken over de initiatieven die burgers en organisaties ontplooien voor 
vluchtelingen en heeft hen verwezen naar de instanties die daar een coördinerende rol in 
spelen. 

Vraag 2: 
Juicht het college de hulpacties die Rotterdammers ontplooien voor vluchtelingen 
toe? Zo ja op welke wijze, zo niet waarom niet? 

Antwoord: 

Ja, zie ons antwoord op vraag 1. 

Vraag 3: 
Vindt het college de vluchtelingenopvang enkel en alleen een 
verantwoordelijkheid en taak van de overheid of ziet de overheid hierin ook een rol 
weggelegd voor burgers? Zo niet waarom niet, zo ja welke rol? 
Antwoord: 
In de vreemdelingenwet 2000 is bepaald dat de toelating, de opvang en de terugkeer 
van vreemdelíngen een taak is van de Rijksoverheid. De opvang van vluchtelingen is 
een primaire verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), 
Voor wat betreft de crisisopvang zoals die de afgelopen maanden twee keer is 
georganiseerd in Rotterdam heeft het COA een beroep op de Veiligheidsregio gedaan. 
Burgerinitiatieven om te helpen bij de begeleiding van dag bested ingsactiviteiten, onder 
verantwoordelijkheid van het COA, zijn welkom. 

Vraag 4: 
Onderschrijft het college het belang van het coördineren en faci lite ren van 
hulpacties door Rotterdammers voor vluchtelingen? Gelieve het antwoord te 
voorzien van de nodige toelichting en onderbouwing. 

Antwoord: 
Voor wat betreft de crisisopvang was het coördineren en faciliteren van hulpacties in 
handen van het Rode Kruis (vrijwilligers) en het Leger des Heils (materiële hulp). Wij 
hebben daar de Rotterdammers op gewezen middels een pagina op de gemeentelijke 
website. 

Is het college het met NIDA eens dat vrijgevige Rotterdammers, de diensten die 
verantwoordelijk zijn voor de vluchtelingenopvang en de vluchtelingen zelf, allen 
gebaat zijn bij een goede coördinatie van deze hulpacties? Gelieve het antwoord 
te voorzien van de nodige toelichting en onderbouwing. 

Antwoord: 
Ja, zie ons antwoord op vraag 4. 

Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd in het coördineren en faciliteren 
van hulpacties van Rotterdammers voor vluchtelingen? 

a. Op welke manier geeft het college hier op dít moment invulling aan? 
b. Op welke manier en wanneer is het college voornemens hier invulling aan 

Vraag 5: 

te geven? 
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Antwoord: 
a. zie ons antwoord op vraag 4 
b. Mocht er een beroep op ons gedaan worden voor het beschikbaar stellen van 

opslagruimte dan bezien wij op welke wijze wij het Rod Kruis en/of het Leger des 
Heils kunnen faciliteren. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

De secretaris, Deb eester, ue DUfgetrieesrer, 

^^TA^At íôu ta leb Ph. F Raets outaleb 
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