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nr.

:

Van

:

LO, D66, PrO, CDA

Onderwerp

:

Verzoek COAddelijke huisvesting (AVO) statushouders en
vluchtelingen

Aangenomen met:
Verworpen met:

jþ* stemmen voor un ä* stemmen tegen
*** stemmen voor en *rÉ* stemmen tegen

V-

Motie
De raad.uan de gemeente Oegstgeest, ìnuergaderíng bíjeen op zg juni zot6;
gelezenhebbende:

-

De mededelingen van het College dd. z6 mei, r

juni

en er

juni zot6;

gehoordhebbende:

-

De beraadslagingen over dit onderwerp tijdens raadsbijeenkomsten in zor5 en zo16
Insprekersop de informatieavondvan g juni zo16;

bezo cht hebbende dan

-

uel kennìs

g enomen hebb ende :

van de erraringen van het bezoek op zr juni zot6 r¡an de panden van Rivierduinen om
een beeld te krijgen van de leefomgeving voor 2So pensoneni,

constaterende dat:

-

De noodzaakvoornieuwe opvanglocatiesonverrninderdhoog is;
Er overwegend in het dorp een positief draagvlak is voor de opvang van statushouders
en vluchtelingen;

Dat de bereidheid van wijwillþers in Oegstgee.st om zich in te zetten voor deze g¡oep
groot is, maar dat in Teylingereind de communicatietussen COAen wijwillþers
onvoldoende is geweest;
Er in het dorp ook zorgen leven overveiligheid, overlast, op te vangen hoeveelheid
statushouders en vluchtelingen en dat in verhouding tot aantal inwoners r¡an onze
gemeente;

ouerwegende dat:

-

De Raadvan Oegstgeest het initiatief van het College om in gesprek te gaan net het COA
over de opneming van statushouders en vluchtelingen in de verlengde procedure

verwelkomt;
De Raad instemt met een mogeli¡ikvoornemen \ån het College om maximaal z5o
statushouders/vludrtelingen het terrein Rivierduinen in de gemeente te huisr¡estenvoor
de duu¡van zjaar;
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uerzneldhetCollege:

bij

de gespreRen met het COA aandaeht te hebben voor:

-

veiligheid van de bewoners van Rivierduinen en imt'oners;
wijwillige inzetvan doorbewoners Rivierduinen;
goede begeleiding en communicatie van de wijwillþe ínzet vanuit het dorp richting
bewoners Rivierduinen;
de inrichting van een overlegplatforrn tussen bewoners Rivierduinen, omwonenden,
COA gemeente, wijwilligers, ¡nlitie, en/of andere betro}kenen, zodat er interactie is
over wagen die leven van alle kanten en;
denagesteefdebudgetneutraliteit.
de

goede dagþ€steding en

Gaatovertotde ordevan de dag,
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