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Motie: Illegale honger 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat 
- De gemeenteraad de motie Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen' 

heeft aangenomen 

- De gemeente Haarlem de voedselbank ondersteunit 

- De voedselbank Haarlem geen hulp geeft aan mensen zonder verblijfstatus 

Overwegende dat 

- De legale status van mensen geen afbreuk doet aan hun nood en honger 

Draagt het college op 

- Alles in het werk te stellen om de voedselbank Haarlem ook hulp te laten 
geven aan illegalen 

en gaat over tot de orde van de dag 
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Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 november 2013, 
sprekend over de Programmabegroting 2014 - 2018, 

Overwegende dat 
• asielbeleid, inclusief het wel of niet het verstrekken van een verblijfsvergunning, 

een landelijke kwestie is buiten de bevoegdheden van gemeenten; 
• bekend is dat niet alle asielzoekers of ongedocumenteerden (direct) in de 

gelegenheid zijn terug te keren naar het land van herkomst; 
• er voor deze groep vaak geen (officiële) opvang is; 
• deze groep illegaal in Haarlem verblijft met alle risico's van dien voor de mensen 

zelf (uitbuiting, gezondheidsproblemen, etc) en voor de overlast in de stad. 

Constaterende dat 
• een comité van de Raad van Europa oordeelt dat Nederland ongedocumenteerde 

vreemdelingen niet langer zomaar op straat mag zetten; 
• deze uitspraak een sterk signaal is dat het huidige beleid van de Nederlandse 

overheid niet voldoet aan de Universele Rechten van de mens; 
• deze uitspraak de ongedocumenteerde vreemdelingen de mogelijkheid biedt naar 

de rechter te stappen om opvang proberen af te dwingen. 

Verder constaterende dat 
• de gemeente Haarlem zich dient te houden aan de Universele Rechten van de 

mens en daarmee basale mensenrechten (woning, kleding, voeding, 
gezondheidszorg) moet garanderen voor iedereen binnen de gemeente die niet in 
staat is hier zelf voor te zorgen; 

« Stem in de Stad momenteel beperkte opvang kan bieden aan 
ongedocumenteerden/uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Spreekt haar mening uit dat 
• Zij de morele plicht voelt ook deze kwetsbare mensen een basisvoorziening te 

bieden. 

Draagt het college op 
• Invulling te geven aan deze morele plicht door: 

o Met betrokken partners, zoals Stem in de Stad, Vluchtelingenwerk, Amnesty 
International en woningcorporaties om tafel te gaan om te onderzoeken hoe 
aan deze zorgplicht vormgegeven kan worden; 

o Uit te zoeken in hoeverre hierbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande 
middelen binnen het sociale domein, zoals de WMO (prestatieveld 7: 
maatschappelijke opvang); 

o Een signaal af te geven bij de VNG om hier als gemeenten gezamenlijk een 
standpunt over in te nemen naar het Rijk. / / 

En gaat over tot de orde van de dag WA 


