Agendanummer 10 Motie vreemd

Motie vreemd aan de orde van de dag

Gastvrije stad biedt vluchtelingen onderdak
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 9 november 2021 bijeen,
gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Begroting 2022’ (registratienummer 11655275)
in de commissie Sociaal van 20 oktober 2021;
Overwegende dat:
• vele miljoenen mensen in de wereld moeten vluchten voor oorlog en geweld;
• het overgrote deel wordt opgevangen in de regio, maar een deel ook in West-Europa onderdak
zoekt;
• we al eeuwenlang mensen in nood helpen en onderdak bieden;
• uit de brief van het College d.d. 5 november 2021 blijkt dat het COA ’s-Hertogenbosch heeft
gevraagd een bijdrage te leveren door een tijdelijke noodopvangvoorziening op het Autotron voor
300 vluchtelingen mogelijk te maken;
• het COA deze centra beheert, faciliteert en financiert;
• de Commissaris van de Koning aan de gemeente heeft verzocht medewerking te verlenen aan het
verzoek van het COA;
• vanuit humanitaire redenen en positieve ervaringen in het verleden we als gastvrije gemeente
hierin verantwoordelijk nemen en deze vluchtelingen onderdak bieden;
• dit overwegingen zijn geweest voor de motie ‘Gastvrije stad’ die in februari 2015 raadsbreed is
aangenomen;
• met deze motie herbevestigen we de uitspraak uit de motie van 2015.
Spreekt uit:
dat een gastvrije stad ook een stad is waar we vluchtelingen onderdak bieden.
Verzoekt het college:
• positief te reageren op het verzoek van COA en de provincie om medewerking te verlenen aan de
noodopvang voor 300 vluchtelingen op het Autotron;
• de raad te informeren over de voortgang in deze.
En gaat over tot de orde van de dag.
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