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Onderwerp:  Mogelijkheden voor tijdelijke opvang door Nederland gehaalde Afghanen 
 
 
De recente, zorgwekkende ontwikkelingen in Afghanistan zorgen voor een toename van mensen die 
het land halsoverkop hebben moeten ontvluchten/ zijn geëvacueerd. Dit uit doodsangst voor te 
verwachten represailles door het extremistische Taliban-regime. Ook zijn er door negatieve 
ontwikkelingen in Turkije, Wit-Rusland en Libanon een toename van mensen die in Nederland asiel 
aanvragen. 
 
Op de website van de  Rijksoverheid lezen we: “Er is een groot tekort van opvangplekken voor deze 
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en andere levensbedreigende toestanden in eigen land. Het 
kabinet heeft om deze reden een brandbrief gestuurd aan commissarissen van de koning, 
burgemeesters en wethouders en gedeputeerden om snel meer asielzoekerscentra (azc's) te openen.” 
In de brief vraagt men voor een gezamenlijke actie om te helpen bij de vergroting van de reguliere 
opvangcapaciteit van COA en om voor, desnoods tijdelijke, huisvesting te zorgen voor 
vergunninghouders. 
 
Op 26 augustus j.l. berichtte COA dat er geen Afghaanse vluchtelingen in Overijssel zouden worden 
opgevangen. Een dag later, op 27 augustus, meldt Tubantia dat er alsnog beroep voor opvang kan 
worden gedaan bij Overijsselse gemeenten. 
 
Indienende partijen volgen de ontwikkelingen nauw en maakt zich zorgen om de ernstige humanitaire 

situatie van deze ontheemde mensen. Onze fracties zouden graag zien dat het college zich 

desgevraagd samen met het COA inspant om in Zwolle, samen met inwoners van de stad, 

mogelijkheden te creëren om vluchtelingen op te vangen.  

1. Is het college op de hoogte van de de zorgwekkende humanitaire ontwikkelingen in onder 

andere Afghanistan? Wat is de reactie van het college op deze ontwikkelingen? 

2. Heeft het COA al een verzoek aan Zwolle gedaan tot het beschikbaar stellen van een 

lokatie voor (nood-)opvang? Zo nee, is het college bereid pro-actief een lokatie voor 

(nood-)opvang aan het COA aan te bieden? 

3. Is het College het met indienende partijen eens dat deze mensen, die eerder Nederland 

met gevaar voor eigen leven geholpen hebben, een warm welkom verdienen? 

 

4. Bestaat er een inventarisatie van leegstaande panden van de gemeente die op korte of 

eventueel langere termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor een (tijdelijk) AZC? Zo 

nee, kan het college dit in beeld brengen? 



 

 

5. Is het eventueel een idee om indien nodig wederom de IJsselhallen voor noodopvang in te 

richten nu de GGD hier binnenkort stopt met vaccineren en testen? 

6. Als opvang in Zwolle gewenst/nodig is; heeft u een plan van aanpak over hoe u de stad 

informeert en betrekt bij uw acties voor opvang en ondersteuning van asielzoekers in 

Zwolle? 

7. Kan het college toezeggen de raad te informeren over toekomstige ontwikkelingen ten 

aanzien van de opvang van asielzoekers in onze gemeente? 

 

Vanwege de dringende aard verzoeken wij het College de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. 
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