
	  
Lokaal	  beleid	  hulpacties	  en	  vluchtelingenopvang	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad	  van	  Rotterdam	  	  
Coolsingel	  40	  	  
3011	  AD	  Rotterdam	  	  
	  
	  
Rotterdam,	  14	  oktober	  2015	  	  
	  
Betreft:	  Regeling	  van	  Werkzaamheden	  
	  
Geachte	  voorzitter,	  
	  
Eerder	  deze	  week	  lezen	  we	  in	  verschillende	  media	  over	  het	  akkoord	  tussen	  de	  regeringspartijen	  VVD	  
en	  PvdA	  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	  hier	  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.	  	  
	  
Vandaag	  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	  menig	  
vrijgevig	  Rotterdammer	  op	  de	  been	  zal	  brengen.	  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.	  	  	  	  



	  
NIDA	  gaat	  bij	  de	  eerst	  volgende	  mogelijkheid	  hiervoor	  in	  de	  commissie	  graag	  het	  gesprek	  aan	  met	  
het	  college	  over:	  	  
-‐	  de	  visie	  van	  het	  college	  op	  de	  hulpacties	  voor	  vluchtelingen	  van	  Rotterdammers;	  	  
-‐	  het	  belang	  van	  het	  coördineren	  en	  faciliteren	  hiervan;	  	  
-‐	  de	  aanvulling	  die	  dit	  kan	  bieden	  op	  stedelijk	  en	  landelijk	  opvangbeleid	  en;	  	  
-‐	  de	  rol	  die	  het	  college	  voor	  zichzelf	  ziet	  weggelegd	  in	  het	  coördineren	  en	  faciliteren	  van	  deze	  
hulpacties	  van	  Rotterdammers	  in	  aanvulling	  op	  de	  door	  de	  overheid	  geboden	  vluchtelingenopvang.	  	  
	  
In	  aanloop	  naar	  de	  bespreking	  hiervan	  in	  de	  commissie	  vraagt	  NIDA	  het	  college	  om	  de	  raad	  tijdig	  te	  
informeren	  over	  hoe	  bovengenoemde	  punten	  op	  dit	  moment	  zijn	  georganiseerd	  én	  hoe	  het	  college	  
voornemens	  is	  dit	  in	  de	  nabije	  toekomst	  te	  organiseren.	  Dit	  alles	  natuurlijk	  met	  het	  oog	  op	  de	  
noodopvang	  voor	  vluchtelingen	  en	  het	  aanstaande	  AZC	  in	  Rotterdam.	  	  
	  
Ik	  verzoek	  u	  deze	  Regeling	  van	  Werkzaamheden	  te	  agenderen	  voor	  de	  Actualiteitenraad	  van	  15	  
oktober	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  


