AMENDEMENT

Voor / Progressief Halderberge en de WOS

Opvang vluchtelingen
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 21 april 2016,
gelet op:


het voorstel inzake opvang vluchtelingen;

constaterende dat;








het college van burgemeester en wethouders voorstelt enkel scenario 1 (opvangen
van 80 – 100 extra statushouders) in te brengen in het subregionale overleg inzake
opvang vluchtelingen;
scenario 2 (eenmalige opvang van een beperkt aantal vluchtelingen) het college
inhoudelijk het meest aanpreekt;
ook de fractie van Progressief Halderberge een voorkeur heeft voor scenario 2;
meerdere scenario’s, of een combinatie van 1 en 2, meegenomen kunnen worden
naar het subregionale overleg;
de gemeente Halderberge autonoom kan besluiten, met andere woorden ook
Halderberge kan zich aansluiten bij de bestuurders die pleiten voor kleinschalige
vormen van opvang of varianten daarop;
de uitvoering van scneario 2 plaats kan vinden in bestaande gebouwen of nieuw te
bouwen units en verspreid over meerdere kernen;
de respondenten die deel hebben genomen aan de enquête het niet geheel oneens
waren met het opvang bieden aan vluchtelingen en het merendeel van de
deelnemers aan de rondetafelgesprekken ook hun voorkeur hebben uitgesproken
voor kleinschalige opvang verspreid over meerdere kernen;

overwegende dat;


de kanttekeningen die door het college zijn geplaats bij scenario 2 niet
onoverkomelijk zijn voor het uitvoeren van dit scenario omdat:
1. het mogelijk moet zijn geen verwachtingen te wekken bij degenen waarvan zal
blijken dat zij alsnog terug kunnen keren naar hun land van herkomst
2. 633 respondenten aangegeven hebben zich in te willen zetten als vrijwilliger voor
de vluchtelingen
3. het nog maar de vraag is of scenario 2 de duurste oplossing is;
- denk hierbij aan de acties van de grotere gemeenten die dreigen de
huisvesting van 8000 asielzioekers met een verblijfsvergunning niet na te
komen als het Rijk niet met meer geld over de brug komt
- de grotere gemeenten waarschuwen voor onverantwoorde situaties omdat ze
te weinig handvatten (onvoldoende middelen) aangereikt krijgen om deze
mensen een eerlijke kans te bieden op zelfstandigheid en participatie in hun
nieuwe woonplaats;
4. Halderberge autonoom kan besluiten een keuze te maken ook als die niet
aansluit bij het Bestuursakkoord of andere afspraken;

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;

besluit het besluit als volgt te wijzigen:
ter verdere uitvoering van de ‘motie reactie op het verzoek van het COA’ van 15 oktober
2015:
1. kennis te nemen van de resultaten van de rondetafelgesprekken;
2. kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête onder alle inwoners van Halderberge
van 18 jaar en ouder betreffende de opvangmogelijkheden voor asielzoekers;
3. het voorgenomen besluit te nemen om (eventueel een combinatie van) scenario 1 èn 2 te
kiezen ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in Halderberge en dit in te brengen
in het subregionale overleg inzake opvang vluchtelingen;
en gaat over tot de orde van de dag.
Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks)

