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Vluchtelingenproblematiek
Steenbergen, 17 december 2015
Geachte leden van de Tweede Kamer,

VERZONDEN 18 DEC. 2015

Medio september 2015 heeft de gemeenteraad van Steenbergen in West-Brabant
besloten om eigenstandig, zonder een concreet verzoek van het COA, een standpunt in te
nemen ten aanzien van de opvang van asielzoekers (aanvankelijk ging het over opvang
van 600 asielzoekers). Daartoe heeft onze gemeenteraad op 21 oktober 2015, tijdens een
beeldvormende vergadering, de mening van de inwoners van Steenbergen gepolst. Ook is
een digitale enquête afgenomen onder onze inwoners. De effecten van met name deze
bijeenkomst en enquête zijn bekend. Deze bijeenkomst heeft, in negatieve zin, de
landelijke pers gehaald en heeft onze gemeente in een discutabel daglicht gesteld.
Hoezeer wij ook op democratische wijze het debat omtrent de opvang van asielzoekers op
open wijze wilde voeren.
Vervolgens heeft de gemeenteraad, in haar oordeelsvormende vergadering op 9 november
2015, gediscussieerd over dit onderwerp. Toen was sprake van het collegevoorstel voor de
opvang van 200-300 asielzoekers. De fracties in onze gemeenteraad hebben naar
aanleiding van de door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde
discussienota hun standpunt daarop toegelicht. De uitkomst hiervan is inmiddels bekend.
Al is dit onderwerp beslist beladen en was er die avond zeker geen eensluidend standpunt.
In de besluitvormende vergadering van 25 november 2015 hebben wij als raad uiteindelijk
wel een gemeenschappelijk standpunt ingenomen door ons uit te spreken voor extra
opvang van statushouders in Steenbergen. Hiermee is de landelijke aandacht voor de
discussie omtrent de opvang in onze gemeente meteen geluwd.
Reeds op 9 november is door onze raad consensus bereikt ten aanzien van de in haar
ogen benodigde nationale en internationale opstelling inzake de
vluchtelingenproblematiek. Wij zijn van mening dat de oplossing van het
vluchtelingenvraagstuk primair internationaal moet worden gevonden. Op basis van
Europese en zelfs mondiale afspraken kunnen landen hun keuzepalet ten aanzien van
opvang zelf inrichten. Hiervoor moeten dan vanuit Europa wel de benodigde financiële
middelen beschikbaar gesteld worden. De gemeenteraad van Steenbergen is van menir
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dat de landelijke politiek hierin té lang een afwachtende houding heeft betoond en thans
nog steeds onvoldoende verduidelijking initieert. Acties omtrent lokale opvang worden
overgelaten aan gemeenten op basis van vrijwilligheid often aanzien van op te leggen
quota over het aantal op te vangen asielzoekers.
Er is behoefte aan nationale regievoering om de eerste discussies binnen gemeenten zo
veel mogelijk zien te tackelen. Wat verder uit onze eigen ervaring, en die van andere
gemeenten, duidelijk is, dient draagvlak onder bewoners voor opvang duidelijk aanwezig te
zijn. Onze gemeenteraad verzoekt u om voortvarender op te treden omtrent het
asielzoekervraagstuk en roept u op om de volgende punten daarin mee te nemen
- Respecteer afspraken met gemeenten;
- Accepteer kleinere noodopvang;
- Compenseer gemeenten voor crisisopvang;
- Maak een realistische inschattingen voor de toekomst;
- Door het beter selecteren van echte vluchtelingen aan de voorkant zorgen voor
draagvlak; onder burgers, waardoor ook het onveiligheidsgevoel zal afnemen;
- Duidelijk richting te geven ten aanzien van de opvangmogelijkheden van vluchtelingen,
waarbij gedacht kan worden aan benutting bestaande locaties alvorens over te gaan tot
aanwijzing en inrichting van nieuwe locaties;
- Eenduidige verdeling van het aantal vluchtelingen over de gemeenten of clusters van
gemeenten op basis van omvang en sociale draagkracht;
- Woningcoöperaties faciliteren om levensbestendige nieuwe woningen te bouwen en
doorstroming te bevorderen opdat woningen voor statushouders beschikbaar komen;
- Directe start van integratie, dus verplicht taalonderwijs en maatschappijleer er vanuit
gaande dat vluchtelingen in principe niet terugkeren. Dit ter voorkoming van
integratiediscussies over 10/20 jaren;
En op internationaal niveau komen tot afspraken over:
- Effectieve vluchtelingenondersteuning in de regio, dichtbij het land van oorsprong van
vluchtelingen;
- Selecteer aan de buitengrenzen dmv oprichten aanmeldcentra;
« Daarnaast komen tot internationale afspraken over opvang buiten de regio. Een eerlijke
verdeelsleutel voor heel europa;
«Internationaal eenduidige regels over voorwaarden, rechten en plichten van;
* Eenduidige screening van vluchtelingen, aanmeldcentra zogenaamde hotspots aan de
buitengrenzen van Europa;
- En duidelijke afspraken hoe om te gaan met migranten die niet te kwalificeren zijn als
vluchteling;
Wij hopen dat u met meer voortvarendheid omtreflThet issue van de opvang van
asielzoekers zult optreden. Als gemeenteraaďáchten wij dit vraagstuk als nijpend gelet op
de grote instroom maar wij meenden op lokaal niveau rekening te moeten houden met
onze inwoners en hebben dus niet meer kunnen realiseren omtrent opvang dan de
bereidwilligheid omtrent opvang
van extra statushou
opvang var
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