
 
 

 

26 oktober 2015 
 

Mondelinge vragen over LHBT vluchtelingen in 
opvangcentra / noodopvang locaties in Zwolle  
 
Donderdag 22 oktober sprak Tanja Ineke (voorzitter COC Nederland) in Nieuwsuur haar zorg 
uit over de klachten die het COC ontvangt van Syrische en Irakees vluchtelingen aangaande 
hun veiligheid in de noodopvang. COC Nederland spreekt over een opvallende groei van 
meldingen die binnen komen en denkt daarnaast dat dit ‘een topje van de ijsberg’ is. In een 
brief aan staatssecretaris Dijkstra van Veiligheid en Justitie vraagt ze te komen met 
maatregelen om de veiligheid van deze vluchtelingen aan te pakken met name een halt toe 
te roepen aan het uitschelden, pesten, en de bedreigingen ten aan zien van de seksuele 
geaardheid. De Irakeese vluchteling die donderdag in nieuwsuur zijn verhaal deed zit/zat in 
de noodopvang in Apeldoorn, na de uitzending is zijn situatie er niet beter op geworden.  
 
 
Bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Deelt u de opvatting dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat die norm ook 
geldt in opvang? 

2. Is er iets bekend over onveiligheid van LHBT-ers in de IJsselhallen? 
3. Heeft de gemeente contact met gemeenten waar deze problematiek speelt en 

bekend is, zoals bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn? 
4. Zo ja kunt u aangeven wat men recent geleerd heeft van de situatie daar? Of zo nee, 

is men bereid om bijvoorbeeld in Apeldoorn te informeren naar de situatie daar om 
daar lering uitte trekken voor de opvang in Zwolle. 

5. Het COA is primair verantwoordelijk voor de veiligheid, is het college met het COA in 
overleg om de veiligheid van LHBT-ers op te lossen / of te voorkomen, bijvoorbeeld 
door de extra maatregelen te treffen die het COC voorstelt? 

6. Is bij de opvang van vluchtelingen in de IJshallen COC Zwolle ook betrokken met hun 
kennis en expertise?  

 
 
Namens de D66 fractie, 
 
JanDouwe Douwstra 
 
 
 
 
 
http://www.coc.nl/politiek-2/coc-luidt-noodklok-over-veiligheid-lhbt-asielzoekers 
http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2015/10/151022-DIJKHOFF-Veiligheid-LHBT-asielzoekers-in-de-noodopvang1.pdf 
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