
 
 

Motie Haarlem kom met visie vluchteling 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018, Gelezen het 
onderhandelaarakkoord “Duurzaam doen”  en kadernota 
 
Overwegende dat: 

 
 Duurzaam doen spreekt over: 

We zijn trots op de manier waarop Haarlem en de Haarlemmers vluchtelingen en statushouders 
hebben opgevangen in de afgelopen jaren én de blijvende ondersteuning, grotendeels door 
vrijwillige inzet. We willen nagaan hoe we daar met bestaande middelen op in blijven zetten, en of 
extra budget moet worden vrijgemaakt om vluchtelingen vanaf de eerste dag op weg te helpen hun 
plek in de Haarlemse samenleving te vinden. De gemeente neemt de regie bij het leren van de taal, 
inburgering en het vinden van werk. 

 In de kadernota valt te lezen dat de uiteindelijke kosten van de statushouders naar de 2 
miljoen loopt en iedere geval flink meer is dan  allen de ambtelijke uren” aan kosten, zoals 
door de vorige burgemeester  werd gezegd. 

 
Medeoverwegende dat: 
 

 De laatste keer dat Haarlem vluchtelingen moest opvangen het vooral leek of Haarlem 
volledig verrast werd door het verzoek om hulp vanuit het COA. 

 Destijds fractievoorzitters hals over kop moesten besluiten wel of niet akkoord te gaan met 
opvang. 

 Opvanglocaties nauwelijks beschikbaar waren en opvanglocaties die destijds gebruikt 
werden nu niet meer beschikbaar zijn 

 Het opvangen van vluchtelingen nogal wat gevolgen heeft voor de stad Haarlem, 
bijvoorbeeld financieel of bijvoorbeeld op de wachtduur van Haarlemmers die nu op de 
wachtlijst staan voor een sociale huurwoning 

 De betrokken vrijwilligers zelf ook zeiden wel erg veel op hun bordje te krijgen. 

 Verwarde mensen uit (voormalige) oorlogsgebieden en vluchtelingen met ( onverwerkte) 
trauma’s geen gevaar voor zichzelf of anderen mogen vormen 

 De zomer weer begonnen is en het aantal meldingen van vluchtelingen die met bootjes of te 
voet proberen Europa te bereiken toeneemt.  

 Door het veranderende klimaat de kans op een grote stroom klimaatvluchtelingen verder 
toeneemt. 

 
Roept het college op: 
 

 Met een visie te komen, waarbij er o.a. wordt aangegeven of en hoeveel (klimaat, politieke 
of economische) vluchtelingen Haarlem bereid is op te vangen , hoe dat dan moet gebeuren, 
welke locaties beschikbaar zijn of beschikbaar worden gemaakt 
en dit elke half jaar te actualiseren, hoe voorkomen wordt dat de wachttijd voor bestaande 
woningzoekenden niet wordt vergroot. 


