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De situatie rondom vluchtelingen is ernstig en zorgelijk. Al maanden lezen en horen we verhalen over 
vluchtelingen die verongelukken tijdens hun vlucht naar Europa. De verhalen en beelden hebben voor 
bezorgdheid gezorgd door heel Europa en een maatschappelijk appel op de politiek om deze situatie aan te 
pakken.  
Staatssecretaris Dijkhoff en de VNG hebben de afgelopen weken gemeenten opgeroepen om enerzijds mee 
te werken aan (tijdelijke) noodopvang van vluchtelingen tot er plek is in asielzoekerscentra (AZC) en 
anderzijds om mee te werken aan de huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus), 
zodat deze mensen niet langer dan noodzakelijk plekken in een AZC hoeven te bezetten. 
 
Als college van Helmond willen en kunnen wij niet wegkijken van de situatie die deze vluchtelingen naar ons 
land brengt. Vanuit menselijkheid en solidariteit bestaat er bij ons een gevoel te willen bijdragen aan een 
oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. 
 
Helmond is een sociale stad, die ook al veel doet voor mensen die noodgedwongen hun land hebben 
achtergelaten. Zo bieden we jaarlijks onderdak aan een groeiend aantal statushouders (asielzoekers met 
verblijfsvergunning) en bekommert de Stichting Vluchteling als Naaste zich – financieel gesteund door de 
gemeente - om het lot van mensen die uitgeprocedeerd zijn en illegaal in onze stad verblijven. Zij bieden 
opvang, ondersteunen bij de financiering van noodzakelijke medische zorg, ondersteunen met tolken en 
proberen een veilige en vrijwillige terugkeer toch bespreekbaar te maken. Op 16 september hebben wij een 
brief ontvangen van de ChristenUnie Helmond (geplaatst als ingekomen stuk op de agenda van uw raad d.d. 
29 september 2015), waarin wordt gevraagd als bestuur van deze stad positief te reageren op (tijdelijke) 
opvang van vluchtelingen. 
In een open houding willen wij met uw raad en met de stad een dialoog aangaan over dit maatschappelijke 
vraagstuk en willen wij weten of u ook van mening bent dat wij als stadsbestuur bij moeten dragen aan een 
oplossing voor de vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen en zo ja, in welke vorm dan. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

L.B.  
 
Bijlage: Notitie “Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog over mogelijke (tijdelijke) opvang 
vluchtelingen in Helmond” 
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