VLUCHTELINGENDEBAT
Het college heeft de motie van LADA overgenomen, waarin gevraagd wordt om het
COA te laten onderzoeken of het mogelijk is in Hollands Kroon een pilot te starten
met opvang van vluchtelingen zoals voorgesteld wordt door de Stichting
Vluchtelingen Werk in het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’.
De tekst, uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in de raadsvergadering van 28
januari:
De raad wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het vluchtelingen vraagstuk. Het voorstel omvat
twee onderdelen, en wel een AZC en het huisvesten van statushouders.
Om bij het eerste te beginnen het volgende:
Hoewel Nederland altijd al een land is dat door de eeuwen heen vluchtelingen heeft opgevangen, lijkt
deze tolerante houding nu wat minder te worden. Een deel van de bevolking is kritisch jegens deze
groep, en een ander deel houd vast aan de tolerantie. Voor beide valt wat te zeggen. LADA wil
humaan zijn en blijven, maar deelt ook de zorgen die er in onze samenleving zijn.
Daarom voor wat de opvang van vluchtelingen het volgende:
Hollands Kroon is een gemeente met vele dorpen waar veelal geen voorzieningen meer zijn. Dat
maakt dat dorpen waar nauwelijks voorzieningen zijn en/of openbaar vervoer ongeschikt om een AZC
te plaatsen. Daar waar nog wel voorzieningen zijn zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en openbaar
vervoer daar zou je ruimte kunnen bieden voor een AZC. Maar het aantal genoemd 600-800 , vinden
wij veel te hoog .Het past niet bij en binnen onze gemeente. Wij hebben kleine kernen en dat betekent
voor ons een kleine AZC.Het moet dan ook in verhouding zijn met desbetreffende kern. Dit is geheel
in lijn met de maatschappelijke discussie. Namelijk dat er in Nederland nauwelijks draagvlak is voor
grote AZC’s en dat het draagvlak voor kleine AZC’s met sprongen om hoog gaat. En wanneer we het
over draagvlak hebben, dan is het absoluut noodzakelijk om de buurt/dorp in een vroeg stadium te
betrekken en in gesprek te gaan. Kortom, wij vinden een AZC van 600-800 te groot, maar bieden wel
de ruimte voor een kleinschalige AZC passend bij een dorp of kern.
Dan het tweede deel: Het huisvesten van statushouders.
Uit het verleden is gebleken dat het concentreren van “Nieuwe Nederlanders” de integratie niet echt
doet bevorderen. Het is daarom van belang om deze ”Nieuwe Nederlanders” evenwichtig te spreiden.
Een zorgvuldige verdeling over het sociale woon contigent zorgt voor een betere integratie en
voorkomt problemen. Echter op de vaak lange wachtlijsten van corporaties staan veel
woningzoekenden. Er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks bij gebouwd. Ondertussen is de toeloop
naar de huursector flink gestegen. Er wordt ook nauwelijks meer gemuteerd. Wat weer gevolgen kan
hebben voor de evenwichtige wijkopbouw.
Bovendien is de wet per 1 januari verandert voor wat betreft het toewijzingsbeleid. Er moet passend
worden toegewezen, dat maakt dat het nog lastig wordt om voldoende goedkope huurwoningen aan
te bieden aan inwoners en statushouders met een smalle beurs. Ofwel de huursector zit muurvast.Wij
staan dan ook niet te springen om extra statushouders te huisvesten en willen dus vooralsnog vast
houden aan wat wij wettelijk moeten huisvesten. Dit omdat wij ook verantwoordelijk zijn voor onze
woningzoekenden.
Dat betekent dat wij eerst moeten gaan bouwen, gespreid over meer kernen dan onze vier
hoofdkernen om zo beter te kunnen spreiden. Wachtlijsten voor woningzoekenden mogen niet
oplopen. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de prestatieafspraken tussen gemeente en
woningcorporaties. Daarna kunnen we oordelen of er ruimte ontstaat om extra statushouders boven
ons wettelijk aantal te huisvesten.
Uit het geen eerder is gezegd kunt u destilleren dat LADA gaat voor kleinschalige opvang en
voldoende aanbod voor zowel huidige woningzoekenden als statushouders, waarbij een succesvolle
integratie centraal moet staan. Dit betekent participatie van vluchtelingen in samenspel en
samenspraak met inwoners

Het draagvlak voor grootschalige opvang is tanende.
Daarom brengen wij het manifest van vluchtelingenwerk “Samen maken we het verschil in 2016”
onder de aandacht:
Wij komen dan ook met een motie, waarin wij vragen aan het college, wanneer zij in gesprek gaan
met het COA over de vestiging van een AZC te onderzoeken of het mogelijk is opvang te
verwezenlijken wat in lijn is met dit manifest.
Motie:
De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 28-01-2016
Constaterende dat
Nederland grote problemen heeft met de opvang van vluchtelingen die zich hier melden voor asiel
Dat doorstroming vanuit noodopvang naar de asielzoekerscentra stagneert
Overwegende dat
Het huidige systeem de grote toeloop niet aan kan
De mensen te lang in de asielzoekerscentra moeten verblijven
Daardoor een snelle intergratie in de maatschappij niet mogelijk is
Roept het college op om
1. Bij het COA te onderzoeken of het mogelijk is in Hollands Kroon op basis van het manifest
‘Samen maken we het verschil in 2016’ van Stichting VluchtelingenWerk een pilot uit te
voeren waarbij vluchtelingen kleinschalig opgevangen worden in geschikte huisvesting,
verspreid over de hele gemeente.
2. De uitkomsten van het onderzoek voor de zomer te delen met de gemeenteraad.
Toelichting
Het is in het belang van de vluchtelingen, maar ook in het belang van de samenleving, dat zij in
vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst
eventueel mogelijk is.

