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Motie Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, 
 
Constaterende dat: 

• Op 5 maart 2020 een noodkreet verscheen van 3 hulporganisaties: Stichting 
Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children.  

• De hulporganisaties de noodklok luiden over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan 
de randen van Europa.  

• Duizenden alleenstaande minderjarige kinderen het ontbreekt aan de meest 
fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs.  

• De Griekse overheid heeft via de Europese Commissie bijstand gevraagd voor deze 
meest kwetsbare vluchtelingen, een groep van 2.500 alleenstaande minderjarige 
kinderen.  

• De Tweede Kamer heeft recentelijk de regering verzocht om te bezien wat er aan deze 
situatie gedaan kan worden1 .  

• Een gemeente, alleen, niet over de opvang een beslissing kan nemen en het aan 
middelen ontbreekt.  

• Gemeenten dus de hulp nodig hebben van de staatssecretaris. 
 
Overwegende dat: 

• Tot op heden de situatie in Griekenland onveranderd schrijnend is en deze met de dag 
erbarmelijker wordt.  

• De hulporganisaties Nederland en Nederlandse gemeenten oproepen om zich 
gezamenlijk in te spannen voor de opvang van 500 (meest) kwetsbare kinderen2.  

• Natuurlijk gaat een gemeente, alleen, niet over de opvang en ontbreekt het aan 
middelen. Gemeenten hebben de hulp van de staatssecretaris nodig. 

• Ons Vluchtelingen Steunpunt aanbiedt dit te regelen voor een stuk of 10 jongeren. 
• De gemeenteraad van Woerden positief staat t.a.v. de oproep van de hulporganisaties.  

 
Verzoekt het college: 

• om een signaal af te geven aan de landelijke politiek; 
• indien de vraag richting Woerden komt om kinderen op te vangen, daarvoor open te 

staan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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