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Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe inzichten
Afgelopen week heeft VluchtelingenWerk Nederland een Manifest naar buiten gebracht. Hierin
wordt verwoord wat vele burgers en bestuurders zullen herkennen: Er is een radicaal andere
benadering nodig. “Het roer moet om”.
Onder bewoners heersen twee belangrijke opvattingen: mensen in nood moeten geholpen worden.
Tegelijkertijd vragen mensen zich af of ze zijn opgewassen tegen zulke ingrijpende veranderingen in
hun woonplaats. Hoe groter de aantallen, hoe groter de zorg.
Het Manifest van VluchtelingenWerk komt met een nieuwe aanpak. Grootschalige centra en
noodopvang moeten worden afgeschaft. Gemeenten moeten worden verplicht om kleinschalige
opvang te bieden. Direct bij aankomst zullen asielzoekers aan de bak moeten: taal leren en werken,
ook onbetaald. Na drie jaar een permanente verblijfsvergunning. Vertrekken naar huis of een andere
plaats in Europa is een eigen beslissing zoals die voor alle eigen inwoners ook geldt. Aanmeldcentra
zijn in alle lidstaten, de instroom moet eerlijk verdeeld worden. Een aanpak die steun verdient.
Voor Hollands Kroon en lokale discussie betekent dit:
-

-

Vluchtelingenopvang: JA ; AZC beleid van het COA met 600-800 plaatsen: NEE
Een maatwerk aanbod voor statushouders in verhouding: een gemeente van 47.000
inwoners staat garant voor 350-400 nieuwkomers onder te brengen in EXTRA woningen
Plaatsing, zo goed mogelijk gespreid, bv. In 4-15 eenheden per kern, elk met 4 bewoners
Woningen, deels permanente bouw, deels tijdelijk en verplaatsbaar (“zorgunits”)
Provincie faciliteert door medewerking te verlenen buiten de bebouwde kom (“de rode
contour”). Nieuw: het invoeren van een “oranje contour” voor tijdelijke bebouwing.
Hollands Kroon benadert de nieuwkomers alsof het een talentenjacht betreft. De lokale
participatiemaatschappij vraagt dit van al haar bewoners. Zelfredzaamheid is regel,
ondersteuning alleen als het echt nodig is.
De nieuwe aanpak is kostenneutraal, huidige kosten voor tijdelijke bouw, verzorging en
beveiliging kunnen omlaag, die van integratie en permanente bouw omhoog.
Hollands Kroon meldt zich bij het COA en VluchtelingenWerk aan voor een pilot.

Het raadsvoorstel zoals dat er nu ligt kan de prullenbak in. Het is in strijd met de afgesproken
werkwijze, het BOB model. Ook al is het “slechts” een principevoorstel, er wordt een besluit
gevraagd zonder dat een fatsoenlijke beeldvorming heeft kunnen plaatsvinden. Dat irriteert burgers.
Meerdere besloten raadsbijeenkomsten hebben geen transparante procedure opgeleverd, noch
voldoende feitenmateriaal om met burgers te bespreken. Deel 2 en 3 van het raadsvoorstel worden
zonder voorbehoud voorgesteld en zijn onderling strijdig. In 50 woningen passen geen 400 maar 200
bewoners. Minimaal kan ook betekenen 1000!
De Belangrijkste vraag moet zijn:
-

Onder welke voorwaarden zijn bewoners van Hollands Kroon in staat een evenredige
bijdrage te leveren aan de opvang en inburgering van nieuwkomers?

Alleen met een goede discussie en maatschappelijk draagvlak kan dit lastige dossier tot een goed
eind komen.
Het complete manifest is op internet te vinden www.vluchtelingenwerk.nl

