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Aanvulling Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van AZC in Dordrecht
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 7 februari 2023, behandelend het agendapunt
Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van asielzoekerscentrum in Dordrecht,

Besluit de volgende wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het
voornemen van het college tot vestiging van een AZC:

Mogelijkheid voor asielzoekers om te werken. Asielzoekers hebben onder de huidige wetgeving weinig
ruimte om betaald werk te verrichten. OekraIners hebben die mogelijkheid wel. Gezien de goede
ervaringen daarmee, de tekorten op de arbeidsmarkt en het belang van een zinvolle en zingevende
tijdsbesteding voor asielzoekers, vinden wij van belang dat de mogelijkheden om betaald werk te
verrichten vergroot worden.

Te wijzigen naar:

Mogelijkheid voor asielzoekers om te werken en begeleiding te ontvangen. Asielzoekers hebben onder
de huidige wetgeving weinig ruimte om betaald werk te verrichten. OekraIners hebben die mogelijkheid
wel. Gezien de goede ervaringen daarmee, de tekorten op de arbeidsmarkt en het belang van een
zinvolle en zingevende tijdsbesteding voor asielzoekers, vinden wij van belang dat de mogelijkheden om
betaald werk te verrichten vergroot worden. Daarnaast dient er begeleiding beschikbaar te zijn voor
iedere asielzoeker (volwassen & jeugd) om de stress en hoogstwaarschijnlijk trauma van waar zij

vandaan komen en hoe zij zijn opgegroeid te verwerken, zolang zij van dit AZC gebruik maken en dus

naar inzet van het college ook in de Dordtse (of regionale) samenleving gaan werken. Dit geeft hun een
reele kans om een nieuw bestaan om te bouwen zonder de ballast van een traumatisch verleden.

Toelichting:

Voor 1 januari 2024 zijn er 75.500 plekken nodig voor asielzoekers.
Vanwege de hoge toestroom van asielzoekers en het gebrek aan ruimte, worden er afgelegen
opvangplekken geboden waardoor zij in een soort vacuum terecht komen. Zij staan naast de
maatschappij totdat zij mogelijk het statushouderschap krijgen.
Ongeacht of de asielzoeker uit een oorlogsgebied komt of niet, zij komen van een land met een sterke
dictatuur en hebben een intense onderdrukking ervaren. Deze ervaringen hebben een groots effect op
iemands welzijn en mag niet onderschat worden.
Echte integratie zou al veel eerder moeten gebeuren dan het moment van statushouderschap. Deze
asielzoekers aan hun lot over laten is niet bevorderlijk en kan leiden tot onwenselijke situaties en een
ontwrichting van de samenleving zoals we dat de afgelopen decennia hebben kunnen waarnemen.
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