Aangenomen, de griffier

Reg. Nr. M 19.1

Voor: VVD, D66, Streekbelangen,
GroenLinks, CDA, PvdA,
ChristenUnie-SGP, Samen Stichtse
Vecht, SP
Tegen: Lokaal Liberaal, Het Vechtse
Verbond

Agendapunt: 19. Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Plekken alleenstaande minderjarigen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 01 november 2022,
constaterende dat:







er door de Kinderombudsman is aangegeven dat de situatie van alleenstaande minderjarige
vreemdelingen in Ter Apel in toenemende mate onveilig en stressvol is (zie ook de NOS);
Instanties aangeven dat ingrijpen nu nodig is en er niet gewacht kan worden;
er door staatssecretaris Van der Burg een dringende oproep is verstuurd aan gemeenten om een
bijdrage te leveren door het uitbreiden van de opvangcapaciteit voor alleenstaande minderjarige
vluchtelingen;
het Stichtse Vecht gelukt is om opvanglocaties te creëren voor Oekraïense ontheemden, zoals aan
de gemeenteraad gepresenteerd op 20 september 2022;
er in het coalitieakkoord staat ‘we zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind’;

overwegende dat:
 Nidos op zoek is naar kleine wooneenheden (KWE) met plek voor 3-5 jongeren tussen 15 en 17 jaar
(met ambulante begeleiding) en kinderwoongroepen (KWG) voor 9 tot 12 jongeren tussen de 15 en
17 jaar (24/7 begeleiding op locatie);
 het andere gemeenten in onze provincie gelukt is om te komen tot kleinschalige opvanglocaties voor
deze groep, zoals in Utrecht (22 plekken), Amersfoort (35 plekken), Leusden (4 plekken) en
Hollandse Rading (6 plekken);
 er voor verschillende groepen locaties nodig zijn en er onlangs door het college het besluit genomen
is om geen tijdelijke opvangplekken te creëren voor Oekraïense ontheemden op locatie Kockenest in
Kockengen maar daar wel noodwoningen gerealiseerd hadden kunnen worden;
 deze jongeren meetellen voor de taakstelling van de gemeente;
van mening dat:
 we in Stichtse Vecht zouden moeten staan voor het veilig op kunnen groeien en het waarborgen van
kinderrechten voor ieder kind;
 wanneer iedere gemeente een bijdrage levert we gezamenlijk bijgedragen aan een betere
doorstroom van statushouders en een betere en veilige situatie in Ter Apel;
 waar een wil is, er (met creativiteit) ook een weg is;

draagt het college op:
1. binnen het vastgoed en grondgebied in eigendom van de gemeente en particulier vastgoed op zoek
te gaan naar plekken voor minimaal 1 en bij voorkeur 2 tot 3 KWE of KWG;
2. op basis hiervan zo snel als mogelijk contact te zoeken met Nidos om mogelijkheden aan te dragen
met betrekking tot het realiseren van deze opvanglocatie(s);
3. de raad te informeren over de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.
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