
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergadering gemeenteraad Krimpenerwaard, 6 oktober 2015 
Onderwerp: Raadsvoorstel opvang vluchtelingen 
 
Voorzitter, 
 
Dat het vraagstuk rondom vluchtelingen gevoelig ligt binnen Krimpenerwaard 
is in al die weken dat de PvdA bezig is met dit onderwerp behoorlijk duidelijk 
geworden. Afgelopen week plaatste een veel bezochte website in de 
Krimpenerwaard een artikel op Facebook over de mogelijke komst van een 
aantal vluchtelingen naar onze gemeente. Er werd ruim 140 keer op dit artikel 
gereageerd. En die reacties waren niet altijd even fraai. De website moest er 
zelfs enkele verwijderen, omdat deze in strijd bleken met goed fatsoen.  
 
Als gemeenteraad moeten wij oog hebben voor wat er leeft in onze gemeente. 
En tegelijkertijd moeten we ook oog hebben voor de mensen die het het 
allermoeilijkst hebben. Die in de donkerste tijden van oorlog besluiten hun huis 
en land te verlaten. Op zoek naar een plek waar ze hun leven wel zeker zijn. Op 
zoek naar een toekomst zonder geweren, zonder oorlog en zonder het gevaar 
die iedere seconde om de hoek kan komen kijken. 
 
Het is onze menselijke plicht om de mensen te helpen hun leven weer op te 
bouwen en hun kinderen een toekomst te geven. En als gemeente moet je 
zover gaan als je kunt dragen. Daar is voor de PvdA de afgelopen weken niets 
aan veranderd. 
 
Wat wel anders is, is dat er nu een voorstel van het college ligt. Voortgekomen 
uit een door de gehele raad gesteunde motie en waarin de intentie werd 
uitgesproken om ons extra in te zetten. Boven op dat wat we nu al doen. 
Voldoet het huidige voorstel aan die intentie? Dat nog niet. Zijn we goed op 
weg? Daar lijkt het wel op. 
 
 



Voor de PvdA staat zicht op een goede toekomst bovenaan. Dat betekent dat 
zorg, onderwijs en werk centraal staan in de begeleiding van asielzoekers. Ook 
deze nieuwe Nederlanders moeten snel op eigen benen kunnen staan. In dat 
licht bezien, kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college om niet mee 
te gaan in de plaatsing van een AZC van 400 bewoners of meer. Wij zijn van 
mening dat de nieuwe gemeente dat op dit moment niet kan combineren met 
een goede kwaliteit van de eerder genoemde punten. 
 
Én als je wilt bouwen aan een toekomst, kun je je ook afvragen of je als 
gemeente nu tijd en energie moet investeren in een 72-uurs crisisopvang. 
Bovendien lijkt de vluchtelingenstroom lijkt enigszins gedempt en daardoor de 
noodzaak voor zo’n opvang minder geworden. Wij zetten daarom nú liever in 
op kwalitatieve opvang waarbij we mensen echt zicht op een toekomst kunnen 
geven. Kortom: het moet draagbaar en kwalitatief goed zijn. Al willen we ook 
de mogelijkheid open houden om, mocht het uiteindelijk toch nodig zijn, die 
opvang op den duur wel te bieden. 
 
Daarom college, de vraag hoe serieus u nu echt aan het kijken bent naar de 
twee overgebleven opties. Wat de PvdA betreft lijken dat aantrekkelijke 
mogelijkheden. Een kleiner satelliet-AZC en het zelfzorg-arrangement zijn wat 
kleinschaliger, kunnen beter gedragen worden door de omgeving, maar 
belangrijker nog: bieden de juiste focus om genoeg aandacht te geven aan de 
zaken die echt belangrijk zijn: het bieden van een toekomst, van de juiste zorg 
en het juiste onderwijs. 
 
Over dat laatste onderwerp valt nog veel te zeggen. In uw notitie bent u zeer 
summier over deze twee onderwerpen. Dus hierbij vooral de vraag wát de 
gemeente gaat doen om mensen snel deel te laten uitmaken van onze 
samenleving? U geeft aan de slag te willen met taalonderwijs, maar hoe zit het 
met het onderwijs voor de kinderen? Waar gaat u deze kinderen plaatsen? 
Krijgen mensen voldoende toegang tot zorg? Is het mogelijk om mensen snel 
aan het werk te laten gaan? En zo ja, wat gaat u daarmee doen? Gaan de 
financiële consequenties van dit voorstel ten koste van voorzieningen voor de 
inwoners van Krimpenerwaard?  
En tot slot: hoe gaat u zorgen voor een goede vrijwilligersstructuur? Als we dit 
op een verantwoorde en goede manier willen doen, is de inzet van vrijwilligers 
onmisbaar. Gaat u deze mensen extra ondersteunen? Wat de PvdA betreft is 
dit een punt bij de opvang van vluchtelingen waar de gemeente echt actief mee 
aan de slag moet. 
 



Wat ons betreft, en dat heb ik twee weken geleden ook al aangegeven, gaat u 
zéér ruimhartig te werk als het om dit onderwerp gaat. De 31 extra 
statushouders is wat de PvdA betreft een goede en eerste stap. Maar 
tegelijkertijd ook een stap waarvan u nota bene zélf aangeeft dat dit een min of 
meer verplichting is voor iedere gemeente. Hier mag het absoluut niet bij 
blijven. 
 
Kortom: wij stemmen in met het nu opnemen van 31 statushouders en geven u 
de nadrukkelijke opdracht om de mogelijkheden voor het zelfzorgarrangement 
en een satelliet-AZC op hoog tempo te onderzoeken. Graag met oog voor de 
inwoners van Krimpenerwaard en het bieden van een toekomst aan de 
vluchtelingen. En tegelijkertijd nemen we er geen genoegen mee als het 
antwoord op die twee onderzoeken óók negatief zullen worden beantwoord. 
 
Dat is wat de PvdA betreft ook niet wat de motie heeft beoogd. 
 
Rob Geleijnse, 
6 oktober 2015 
  


