Motie “Langer openhouden azc Rijswijk”
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 14 september 2021,
Constaterende dat:
•

•
•

•

het Kabinet alle gemeenten op 25 augustus 2021 een brief heeft toegezonden waarin het aangeeft
dat er per direct opvang en huisvesting voor asielzoekers nodig is en “alleen schouder aan schouder
kunnen we de inzet van (crisis)noodopvang nog voorkomen”,
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hoofdzakelijk met gemeenten spreekt over opvang
van vluchtelingen via de Provinciale Regietafels Vluchtelingen,
het COA de gemeente Rijswijk tijdens de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland van 9
september 2021 heeft verzocht het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg te Rijswijk langer open
te houden,
in het coalitieakkoord Rijswijk 2019-2022 staat: “Wat betreft het asielzoekerscentrum zullen we het
COA houden aan de gemaakte afspraken gericht op de veiligheid van de bewoners van het AZC, de
vrijwilligers, medewerkers en de omgeving.”,

Overwegende dat:
•

•

met het sluiten van het asielzoekerscentrum per 1 november 2021 het terrein tot tenminste 2023
leeg zal staan door vertraging van het project verbreding A4 en de gemeente Rijswijk daardoor
jaarlijks € 254.270 aan verhuurinkomsten misloopt,
het sluiten van het asielzoekerscentrum per 1 november nu niet opportuun is doordat met het
verdwijnen van 500 opvangplekken er per direct elders crisisnoodopvangplekken moeten worden
ingericht,

Verzoekt het college:
•

•

in te gaan op het verzoek van het COA om het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg te Rijswijk
langer open te houden met een tijdsduur die nodig is om crisisnoodopvang te voorkomen en een
maximum van één jaar,
gemeenten in de regio via de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland over bovenstaande op
de hoogte te stellen en hen te vragen, net als Rijswijk, ook verantwoordelijkheid te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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