
Motie vreemd aan de orde van de dag  

Humane  opvang vluchtelingen 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 4 oktober 2022 bijeen, gehoord 

de beraadslagingen over de ‘concept-motie “Humane opvang vluchtelingen” in de commissie Bestuur van 

22 september 2022; 

 
Overwegende dat:  

− vele miljoenen mensen in de wereld moeten vluchten voor oorlog en geweld;  

− ‘s-Hertogenbosch al eeuwenlang mensen in nood helpt en onderdak biedt vanuit medemenselijkheid;  

− de situatie in het aanmeldcentrum in ter Apel schrijnend is; 

− het Rijk spoedig met beleid moet komen voor een humaner asielbeleid, dat dit gemeenten echter niet 
ontslaat om nu al verantwoordelijkheid te nemen; 

− Nederlandse gemeenten door het Rijk worden opgeroepen om met grote urgentie opvangplekken te 
blijven realiseren; 

− we in ’s-Hertogenbosch vanuit humanitaire redenen en positieve ervaringen in het verleden 
verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen onderdak bieden zolang het nodig is; 

− op 9 november 2021 de motie ‘gastvrije stad biedt vluchtelingen onderdak’ is aangenomen zodat een 
tijdelijke noodopvangvoorziening op het Autotron voor 300 vluchtelingen is mogelijk gemaakt; 

− dit centrum wordt beheerd, gefaciliteerd en gefinancierd door het COA; 

− daarnaast Oekraïense vluchtelingen, vluchtelingen in kasteel Meerwijk en minderjarige vluchtelingen in 
Hotel Nuland worden opgevangen; 

− opvang, begeleiding, onderwijs, goede medische zorg en ruim voldoende dagbesteding passen bij een 
humane asielopvang die een essentiële bijdrage biedt aan de toekomst van mensen die op de vlucht 
zijn voor oorlog en geweld. 

 
Spreekt uit:  
dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch humane opvang geboden wordt aan vluchtelingen. 
 
Verzoekt het college: 

− medewerking te blijven verlenen aan de humane opvang van mensen die op vlucht zijn voor oorlog en 
geweld  binnen onze gemeentegrenzen, met tenminste de volgende randvoorwaarden: 

• onderwijsvoorzieningen; 

• goede medische zorg, waaronder psychische begeleiding; 

• ruim voldoende voorzieningen voor dagbesteding op en/of in de nabijheid van de opvanglocatie, 
waaronder speelvoorzieningen, taalles, activiteiten voor jong en oud, coördinatie van initiatieven 
vanuit inwoners; 

• goede spreiding van opvang locaties over de gemeente;  

• actief informeren, in gesprek te gaan en te blijven met omwonenden. 
− Bij het Rijk het belang te blijven benadrukken om spoedig te komen tot humaner asielbeleid met 

voldoende opvangplekken en een snelle doorlooptijd van de procedure.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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