
 

Amendement  

Agendapunt BV07 Opvang vluchtelingen gemeente Ede 

Onderwerp: toevoegen kader “aandacht voor Nederlandse fundamentele waarden” 

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op donderdag 14 januari 2016 

constaterende dat: 

- in Ede vluchtelingen worden opgevangen in een noodopvanglocatie en vluchtelingen zullen 
worden opgevangen in asielzoekerscentra; 

- dit gepaard gaat met veel discussie over de fundamentele waarden van onze Nederlandse 
samenleving en over individuele grondrechten, deze discussie vaak ontaardt in confrontatie 
en dit een zware wissel trekt op de Nederlandse samenleving; 

- college en raad werken aan draagvlak voor de komst van vluchtelingen in onze gemeente; 
- een deel van de vluchtelingen ook op de langere termijn in Ede of elders in Nederland zullen 

verblijven; 

overwegende dat: 

- de gemeenteraad de kaders bepaalt voor het vluchtelingenbeleid van de gemeente; 
- de Edese samenleving er een is waarin de fundamentele waarden, zoals vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit de basis zijn; 
- het van wezenlijk belang is dat vluchtelingen bekend zijn met de Nederlandse fundamentele 

waarden en individuele grondrechten en hoe zich dit in de praktijk vertaalt; 
- onlosmakelijk aan het vergroten van draagvlak verbonden is dat vluchtelingen die in Ede 

verblijven, zo goed mogelijk passen in de Edese samenleving; 
- het daarom van het grootste belang is dat de Nederlandse fundamentele waarden en de 

praktische vertaling ervan direct na huisvesting op een Edese opvanglocatie en ook daarna 
nadrukkelijk en uitvoerig onder de aandacht worden gebracht van de vluchtelingen, 
bijvoorbeeld in gesprekken, cursussen en bijeenkomsten, met gebruikmaking van onder meer 
de (al dan niet Arabische vertaling van de) Nederlandse Grondwet; 

- het weliswaar het COA is dat hiervoor primair de verantwoordelijkheid heeft; 
- maar het aan de gemeente is om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen zo goed mogelijk 

aarden en passen in de Edese samenleving,  

besluit: 

- aan het raadsbesluit ‘Kaders opvang vluchtelingen in een AZC gemeente Ede’ beslispunt 2 
toe te voegen, zijnde:  

2. Bij de opvang van vluchtelingen: 
a. in overleg met en aanvullend op het COA, bij aankomst in onze gemeente en ook 

daarna nadrukkelijk aandacht te schenken aan de Nederlandse fundamentele 
waarden; 

b. dit voortdurend te monitoren en de resultaten om te beginnen maandelijks te delen 
met de gemeenteraad.”  

Als toelichting in de memo kunnen bovenstaande constateringen en overwegingen gebruikt worden.  
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VVD Ede 


