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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), BJÖRN ROS 
(D66/GROENLINKS), LEEN KRUITHOF (CDA), ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE 
VLUCHTELINGENOPVANG 
 
Voorgesteld: 10 september 2015 
 
Nr. 2015 – 52 

 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor  
10 september 2015; 
 
constaterende dat: 

1. door oorlogen en conflicten in de landen om Europa heen, een groot aantal mensen 
op de vlucht is; 

2. de vlucht naar Europa niet zelden dramatische gevolgen heeft, waarvan de raad 
tijdens de afgelopen zomerperiode met afgrijzen en verdriet kennis heeft genomen; 

3. door de stijgende vluchtelingenstroom ook in Nederland een fors groter aantal 
vluchtelingen moet worden opgevangen; 

4. staatssecretaris Dijkhoff heeft aangegeven bij de opvang van deze vluchtelingen hulp 
nodig te hebben van gemeenten; 

 
overwegende dat: 

1. de gemeente Ridderkerk al een verantwoordelijkheid heeft in het huisvesten en 
begeleiden van vluchtelingen met een verblijfstatus; 

2. onder andere Vluchtelingenwerk bij de begeleiding van deze vluchtelingen een 
belangrijke functie vervult; 

 
spreekt uit dat de raad zich verantwoordelijk voelt om, indien dit vanuit het Rijk noodzakelijk 
wordt gevonden, een bijdrage te leveren aan het huisvesten en begeleiden van deze nieuwe 
stroom vluchtelingen; 
 
verzoekt het college om, vooruitlopend op een eventueel verzoek van de staatssecretaris, 
samen met Woonvisie, Vluchtelingenwerk en andere relevante organisaties, te verkennen 
welke concrete bijdragen de gemeente zou kunnen leveren in het opvangen van 
vluchtelingen met een verblijfsstatus en daarvan de raad op de hoogte te houden; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Robert Kooijman, ChristenUnie    Leen Kruithof, CDA 
 
 
Björn Ros, D66/GroenLinks    Arianne Ripmeester, PvdA   
  
 

Aangenomen Verworpen
 

Behandeld in de raadsvergadering van 14 september 2015 
Stemverhouding:  
Voor 24: CU, CDA, D66/GL, PvdA, LR, EVR, SGP, VVD 
Tegen 0  
 
Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 30 november 2017 n.a.v. 
raadsinformatiebrief stand van zaken openstaande moties (nr. 1283277) 



 2 

 
 
 


