
 
 
MOTIE 
 
Onderwerp: “Pilot kleinschalige opvang” 
 
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op d.d. 14 april 2016 
 
constateterende dat:  

• de raad heeft uitgesproken bij te willen dragen aan de opvang van vluchtelingen;  
• de toestroom van vluchtelingen waarschijnlijk in 2016 nog zal toenemen; 
• er tijdelijk grootschalige opvanglocaties in Ede worden gerealiseerd; 
• veel inwoners niet tegen het opnemen van vluchtelingen zijn maar wel tegen grootschalige  
• opvanglocaties in hun omgeving; 
• het huisvesten van vluchtelingen draagvlak vereist bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen; 
 

overwegende dat:  
• de toestroom van vluchtelingen in 2016 niet per se zal afnemen;  
• inwoners willen meedenken, actief meedoen en daar waar in hun vermogen daadwerkelijk ondersteunen mits door 

de gemeente knelpunten worden weggenomen en maatwerk wordt geleverd. 
• opvanglocaties die qua omvang in verhouding staan met de bestaande gemeenschap sneller worden 

geaccepteerd;  
• bij acceptatie burgers eerder geneigd zijn om zelf een bijdrage te leveren aan de opvang en bij het integreren van 

vluchtelingen;  
• De omvang van opvanglocaties in verhouding moet staan met de omvang van de opnemende gemeenschap  
• De omvang van de opvang in dialoog met de lokale gemeenschap moet worden vastgesteld; 

 
 
Draagt het college van B&W op: 

• een pilot op te zetten voor kleinschalige opvang ( 50 vluchtelingen) rekening houdend met de in de overweging 
van deze motie genoemde punten;  

• hierover met het COA tijdens de onderhandelingen omtrent het bestuursakkoord over de grootschalige opvang, 
afspraken te maken; 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Deze motie sluit de grootschalige opvang waaromtrent de raad 14-04-2016 een besluit neemt niet uit.  
Aangezien uit de dialoog met inwoners naar voren is gekomen dat kleinschalige opvang op een groter draagvlak 
en acceptatie kan rekenen willen wij de mogelijkheden daartoe middels een pilot onderzoeken.  
Op deze manier laten wij zien inwoners serieus te nemen en ons best te doen vluchtelingen te helpen integreren 
in onze samenleving.  
 
Ondertekening en naam: 
 
 


