
Geachte gemeenteraad en college van B&W!!
Dat politiek een spelletje is, hoeven we niet onder stoelen of banken te schuiven. Dat er af en toe 
gelogen wordt, of dingen verzwegen worden, dat is ook allemaal niet vreemd. Maar het college van 
B&W in Steenbergen, speelt een spelletje poker met alle kaarten open. !!
De kaarten werden gedeeld de de inzet was het het realiseren van een AZC in Steenbergen. Maar 
hoe kunnen we dit spelletje winnen, de burger enigszins tevreden houden en zorgen dat de 
gemeenteraad erin trapt?!!
1: Zet hoog in door te zeggen dat er plannen zijn voor het bouwen van een AZC voor 600 
migranten naast een school en het gemeentehuis. De meeste mensen trappen daar wel in.!!
2: Organiseer een beeldvornige vergadering zodat de burger denkt dat deze nog inspraak heeft. 
Hieruit gaat het volgende blijken: !!
Groep A  wil helemaal geen AZC!
Groep B  wil het wel, maar het zijn teveel mensen, mensen vrezen voor de veiligheid, het zijn 
vooral mannen en de locatie is niet goed. !!
3: Organiseer vervolgens een enquete waarin men kan aangeven, als de gemeente besluit 
asielzoekers op te gaan vangen, hoeveel men dan wenselijk zou vinden. Natuurlijk gaat hier 
hetzelfde uit blijken als de beeldvormige vergadering. Natuurlijk doen we het wel op een manier, 
zodat het niet representatief is. Mocht het kwartje de verkeerde kant op vallen, kunnen we dit altijd 
op deze manier verbloemen.!!
4: Laat het even bezinken en breng het verassende plan in de wereld dat het college wil 'schikken' 
en 200 tot 300 asielzoekers op verschillende locaties wil opvangen, en voornamelijk gezinnen voor 
de duur van 2 jaar.!!
Ok, en daar zijn we vanavond beland. De discussie over het nieuwe verassende plan van het 
college... De eerste kaarten komen nu op tafel, en er mag weer ingezet worden. Maar college van 
B&W, de kaarten liggen open. Niet alleen U kan deze zien, maar wij ook!!!
Natuurlijk weten de burgemeester en wethouders dat dit helemaal niet gaat. Gaat U eens naar de 
volgende webpagina van het COA: www.coa.nl/nl/opvanglocatie-aanbieden!!
Daar staat onder andere het volgende:!!
Reguliere opvang. Een asielzoekerscentrum (azc) met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500-
plus personen. Wij onderscheiden hierin structurele en tijdelijke reguliere opvang. Structurele 
reguliere opvang wordt geëxploiteerd voor een termijn van 20, 30 jaar. Bij deze termijn kan het 
COA investeren en is een financieel verantwoorde exploitatie mogelijk die voldoet aan ons politiek 
plan van eisen. Tijdelijke reguliere opvang kent een looptijd tot ongeveer 5 jaar. Het gaat om 
recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de verhurende 
eigenaar de exploitatie deels uitvoert. Deze accommodaties worden voor een gedeelte van het jaar 
voor opvang gebruikt.!!!
Bovendien is het recente voorbeeld van vorige week in deze goed te vergelijken. Het COA heeft 
daar het verzoek afgewezen van de gemeente Purmerend om 200 asielzoekers op te vangen op 
diverse locaties in de gemeente. Dit is eerder ook al gebeurd in Culemborg, Woudrichem, Boxtel 
en Zuidplas (boven Rotterdam).!
Het COA eist opvang van minimaal 300, maar liever minimaal 600 personen op 1 locatie. Dit vooral 
vanwege het financiële plaatje. Ook zijn er al eerder voorstellen afgewezen vanwege het verzoek 
alleen gezinnen te plaatsen.!

http://www.coa.nl/nl/opvanglocatie-aanbieden


Conclusie:!!
- 200 tot 300 asielzoekers op meerdere locaties gaat afgewezen worden.!
- Periode van 2 jaar gaat afgewezen worden. Periode dat mensen moeten wachten totdat de 
aanvraag word behandeld duurt op dit moment een half jaar. Dan wordt de aanvraag behandeld, 
90 dagen tot maximaal 1 jaar, en moeten ze nog wachten tot er een huis beschikbaar komt om in 
te wonen. !
- Het plaatsen van alleen gezinnen gaat afgewezen worden.!!
En bovendien gezinnen... Er zijn maar 20% vrouwen onder de asielzoekers. Do the math...!!!
De volgende hand die gedeeld gaat worden hoef ik niet uit te leggen. Als de gemeenteraad nu een 
JA geeft op het belachelijke voorstel, wat vervolgens wordt afgewezen door het COA, dan zal er 
een nieuw alternatief moeten worden gezocht. En we weten allemaal wat dat gaat betekenen. 
Minimaal 300 asielzoekers op 1 plaats. 59% mannen, die per 300 asielzoekers maar 15 vrouwen 
uitnodigen. !!
Deze zullen allemaal ook gehuisvest moeten worden zodra ze een status hebben en met een 
gemiddelde van 2,2 bewoner per huishouden zal dat inclusief de nareizigers uitkomen op iets meer 
dan 150 huizen. 64% van alle ex asielzoekers gaat ook nooit een betaalde baan krijgen, dus naast 
de 150 huizen, mogen we ook nog 192 uitkeringen gaan betalen.!!
In mijn laatste betoog wat ik de halve gemeenteraad heb toegezonden, had ik dit voorgaande al 
toegelicht. Dit zijn allemaal cijfers van het CBS.!!
Als de raad instemt, is het potje poker al gewonnen. Dan is er geen weg meer terug. Na de 
afwijzing gaat het balletje vanzelf rollen en het college van B&W kan zeggen dat ze er alles aan 
gedaan hebben om toch de burger en de gemeenteraad een zo goed mogelijke oplossing te 
hebben geboden. De burger zit er maar mooi mee, en het college van B&W, alsmede de voor 
stemmers in de gemeenteraad hebben schone handen, denken ze. !!
Want 2018 lijkt ver weg, maar dit gaan de mensen niet vergeten. Want dit is 1 van de voorbeelden 
van vele andere praktijken, hoe op deze manier is gehandeld. Dit mag nu weleens afgelopen zijn. 
U bent allen volksvertegenwoordiger, vertegenwoordig dan ook het volk. Niemand gaat meer 
stemmen op mensen die liegen en tegen de wil van de burger stemmen op iets wat ze niet willen. 
Want laten we eerlijk zijn, met een referendum zou de uitslag heel anders zijn dan de enquete. 
Niet voor niet was een bepaalde partij in Steenbergen de grootste bij de provinciale staten 
verkiezingen. !!
Mijn advies aan B&W: Speel voortaan Scrabble en probeer geen zelfverzonnen woorden neer te 
leggen.!!
Mijn advies aan de raadsleden: Stem met verstand, rekening houdend met alle echte feiten. Tegen 
stemmen is de enige optie als U geen grootschalige opvang wilt. Voor de raadsleden die niet aan 
de stemming mee willen doen: Ook U bent volksvertegenwoordiger. Neem Uw 
verantwoordelijkheid, want daarom bent U aangesteld. Uw kiezer verwacht een ja of een nee. !!!!!


