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 Gemeenten en provincie voor het blok geplaatst inzake asielopvang

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

 Uit een bericht van de NOS (*) blijkt dat het demissionaire kabinet Rutte III door heel

het land gebieden heeft aangewezen voor de realisatie van “acute

noodopvanglocaties” voor asielzoekers, aangezien er 2.000 extra plekken nodig zijn

door de sterk verhoogde asielinstroom. 

In de provincie Zuid-Holland zijn de regio Rotterdam en Gorinchem aangewezen.

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem laat in het bericht optekenen dat de

aanwijzing haar rauw op het dak viel.

En volgens staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) moet er zelfs rekening mee worden

gehouden dat binnenkort nog meer gemeenten een aanwijzing krijgen, aangezien

momenteel maar liefst 12.000 vergunninghouders door moeten stromen naar een

woning in een gemeente en mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland

niet worden uitgezet.

De PVV is zeer ontstemd en bezorgd over deze gang van zaken. Niet alleen is de

aanwijzing een heel zwaar instrument, maar worden gemeenten ook de dupe van het

ernstige falen van het demissionaire kabinet op het gebied van de

asielzoekersinstroom met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Daarbij heeft

het er alle schijn van dat de provincie gepasseerd is.

Ondergetekenden willen dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

1. Kunt u aangeven wanneer en op welke wijze het demissionaire kabinet Rutte III u op

de hoogte heeft gebracht/geconsulteerd over het voornemen om Zuid-Hollandse

gemeenten aan te wijzen voor de verplichte opvang van asielzoekers? Graag een

gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder de exacte inhoud van

eventuele contacten.
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In 2021 is aan gemeenten meermaals een verzoek gedaan op basis van vrijwilligheid

om voldoende opvangplekken te realiseren. Ondanks diverse goede initiatieven heeft

dit onvoldoende opvangplekken opgeleverd. Daarom is er door de Rijksoverheid een

zwaarder middel ingezet: het aanwijzen van gemeenten voor de verplichte opvang

van asielzoekers. De commissaris van de Koning is daar in zijn rol als Rijksheer over 

geconsulteerd en geïnformeerd. De commissaris heeft het college hiervan op de

hoogte gebracht.  

Op grond van de Provinciewet, artikel 182, vijfde lid, legt de commissaris van de

Koning over de uitvoering van zijn rijkstaken verantwoording af aan de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.1 

2. Mocht het demissionaire kabinet op geen enkele wijze contact met de provincie

hebben opgenomen, deelt u dan de mening (alleen al kijkende naar de enorme

maatschappelijke gevolgen die asielopvang met zich meebrengt) dat dit wel had

moeten gebeuren? Zo ja, bent u bereid dat in niet mis te verstane bewoordingen aan

het demissionaire kabinet kenbaar te maken & zo nee, waarom niet? Graag een

gemotiveerd antwoord. 
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Nee. Zie antwoord op vraag 1. De aanwijzingen zijn gegeven aan de betreffende

burgemeesters en veiligheidsregio’s. Dit college is dan ook niet direct betrokken bij de

uitvoering.

3. Deelt u de mening, kijkende naar de sociaal-economische gevolgen, dat het

demissionaire kabinet en het aanstaande nieuwe kabinet eindelijk haar

verantwoording moet nemen om de samenleving ontwrichtende asielzoekerscrisis aan

te pakken door desastreuze internationale verdragen waar ons land aan deelneemt

aan de kaak te stellen, waardoor de instroom van asielzoekers fors kan worden

beperkt en in te zetten op opvang in de regio van herkomst? Zo nee, waarom niet?

Graag een gemotiveerd antwoord.
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Nee. Wij herkennen ons niet in een aantal van de kwalificaties uit de vraagstelling. 

In het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar

de toekomst' staan de nieuwe gedachten over onder meer huisvesting, migratie en

asiel. De structurele investering van 200 miljoen voor de partners in de asielketen (met

name IND en COA) kan bijdragen de huidige crisis in de asielopvang te verlichten en

in de toekomst hopelijk te voorkomen.

4. Mocht het antwoord op vraag 3 “nee” zijn, kunt u dan uw uitgebreide visie geven over

hoe u denkt dat de provincie Zuid-Holland en haar gemeenten in tijden van een

gigantische woningnood, een coronacrisis, onzekere economische omstandigheden

en een groeiende vraag naar energie, de constante toestroom van asielzoekers

kunnen opvangen? Graag een gemotiveerd antwoord.
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1  Zie onder meer beantwoording Statenvragen 3785
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en economie verwijzen wij naar ons coalitieakkoord. We herkennen dat de druk op de

ruimte in Zuid-Holland groot is, maar wij hechten als GS aan een juist perspectief in dit

dossier, namelijk dat de woningnood niet wordt opgelost door statushouders geen

huisvesting meer te bieden. De gemeenten in de provincie Zuid-Holland hebben een

verantwoordelijkheid voor het realiseren van voldoende opvangplekken, zodat we als

gemeenschap een warm welkom kunnen bieden aan mensen die huis en haard

ontvlucht zijn. Deze opgave wordt onder meer besproken aan de Provinciale en

regionale regietafels vluchtelingen, samen met alle betrokken instanties, bestuurders

en overheden. Dit heeft tot op heden gezorgd voor een groot aantal extra

opvangplekken, onder meer door creatieve oplossingen zoals de opvang op boten.

Tegelijkertijd wordt verder gezocht naar permanente opvanglocaties om de sluitingen

van de AZC’s in Rotterdam Beverwaard en Rijswijk op te vangen. Dit college heeft

daarnaast de verwachting dat de taakstelling voor de huisvesting van statushouders in

de meeste gemeenten zal worden gehaald en zal blijven toezien op de naleving. 

BRON

(*) https://nos.nl/artikel/2409431-ook-venray-alkmaar-en-regio-rotterdam-moeten-van-

kabinet-asielzoekers-opvangen
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