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Onderwerp : Opvang kwetsbare vluchtelingenkinderen 
 
 
Geachte heer Van Huissteden, 
 
Uw fractie heeft op 9 maart schriftelijk de volgende vragen ingevolge artikel 40 van het 
Reglement van Orde gesteld over de opvang van kwetsbare vluchtelingkinderen uit Griekse 
opvangkampen: 
 
1. Hoe beziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen de 
omstandigheden waaronder grote groepen vluchtelingen op enkele Griekse eilanden (en dus 
binnen de grenzen van Europa) in opvangkampen moeten verblijven?  
 
Antwoord: 
Zie toelichting. 
 
2. Is het college op de hoogte van het feit dat zich onder deze vluchtelingen een grote groep 
veelal verweesde kinderen bevindt die nauwelijks toegang hebben tot hun meest 
fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs?  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
3. Kan het college de oproep van enkele maatschappelijke organisaties richting het kabinet 
onderschrijven dat er een krachtig signaal dient te worden afgegeven om alles in het werk te 
stellen om binnen Europa een oplossing voor dit prangende probleem te bewerkstelligen?  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
4. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de ‘Coalition of the willing’ en dit initiatief kracht 
bij te zetten door richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Bergen bereid is om in 
overleg met daartoe geëigende instanties een aantal verweesde kinderen dat verblijft in 
Griekse opvangkampen op te vangen?  
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Antwoord: 
Ja, zie ook toelichting. 
 
5. Wanneer het antwoord op vraag 4 positief beantwoord wordt, om hoeveel kinderen zou 
het dan gaan?  
 
Antwoord: 
Dit is om nader te bepalen, zie ook toelichting. 
 
6. Kan het college, in verband met het urgente karakter van de genoemde problematiek, op 
zo kort mogelijke termijn antwoord geven op bovengenoemde vragen?  
 
Antwoord: 
Ja. 
 
Hieronder treft u een toelichting op de beantwoording op uw vragen aan. 
 
Toelichting op onze antwoorden  

Wij trekken het lot van deze kinderen erg aan. Wij zijn bereid om kinderen op te vangen in de 
gemeente Bergen, rekening houdend met de beleidslijn van de VNG (zie bijlage) en het 
Rijksbesluit om deze kinderen in Nederland op te vangen. Tevens wil het college zich 
gesteund zien door voldoende draagvlak is in de gemeenteraad. Hiernaast dient er 
(voldoende) opvangmogelijkheden te zijn in de gemeente Bergen. Hier is inmiddels 
onderzoek naar verricht. 
  
Naar aanleiding van de vragen hebben wij contact opgenomen met Nidos, Parlan en 
Kennemer Wonen. Als het Rijk besluit kinderen op te vangen, is Nidos verantwoordelijk voor 
de begeleiding en opvang van deze kinderen. Nidos heeft opvanggezinnen door heel het 
land en ook in de gemeente Bergen. Er verblijven op dit moment zes kinderen binnen een 
familie/netwerkgezin in de gemeente Bergen. Plaatsing binnen een opvanggezin gaat via 
een procedure waarbij een goede matching voorop staat.  
 
Naast opvanggezinnen behoren kleine wooneenheden (KWE) voor ongeveer 4 personen 
van 15-18 jaar) of kinderwoongroepen (KWG) voor maximaal 12 kinderen van 15-18 jaar per 
woongroep ook tot de mogelijkheden. Parlan voert de begeleiding uit op deze 
wooneenheden en woongroepen. De gemeente heeft zelf geen panden die hiervoor geschikt 
gemaakt kunnen worden. Onderzocht zal worden of eengezinswoningen hiervoor geschikt 
gemaakt en onttrokken kunnen worden van de reguliere woningmarkt.  
 
In verband met het coronavirus zal een besluit van het Rijk om toch vluchtelingkinderen op te 
vangen naar verwachting niet snel genomen worden. In de tussen tijd vinden er gesprekken 
plaats tussen de EU, Turkije en het kabinet over een structurele oplossing. Zij zijn aan zet 
om zo snel mogelijk met een oplossing te komen voor alle vluchtelingenstromen. Alle 
vluchtelingen, ook de meest kwetsbare, zijn het meest geholpen met een structurele 
oplossing in Europees verband. Daarnaast proberen Amsterdam, Utrecht en Tilburg via het 
EUROCities netwerk de EU – en daarmee ook ons kabinet – in beweging te krijgen.  
 
Indien er binnen de gemeenteraad voldoende draagvlak is om een aantal kinderen op te 
vangen, zullen ook wij een steunbetuiging kenbaar maken in de vorm van een brief aan 
staatssecretaris Broekers-Knol van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Peter van Linden, beleidsmedewerker van 
het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7198. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
20uit01211 vermelden? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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