
 

 

Bijdrage Lokaal Halderberge inzake vluchtelingenproblematiek tijdens 
raadsvergadering 24.09.2015 

 

Voorzitter,  

Nooit eerder waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en 
geweld. Vanuit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak wagen veel 
vluchtelingen de levensgevaarlijke oversteek naar Europa. Velen 
overleven de overtocht niet. Met name Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, 
België, Zweden en Nederland zijn de beoogde eindbestemmingen. 
Europa is niet voorbereid op zo’n grote stroom vluchtelingen en krijgt het 
maar niet voor elkaar om een goed beleid te maken. Landen als 
Nederland komen hierdoor erg in de knel. Dagelijks komen  honderden 
vluchtelingen ons land  binnen. 

We worden overspoeld met uiteenlopende, onduidelijke en 
schrijnende berichtgeving: 

 Over voor eigen gewin handelde mensensmokkelaars. 

 Over de samenstelling en achtergronden van de vluchtelingen. 

 Over de motivering van de vluchtelingen. 
 

Dit alles doet niks af aan het feit dat wij nu geconfronteerd worden met 
een grote stroom vluchtelingen die linksom of rechtsom opgevangen 
moeten worden. Het COA verzoekt daarom gemeenten om hieraan 
medewerking te verlenen. 
 
Het COA heeft een formeel verzoek neergelegd bij onze gemeente om 
maximaal 750 vluchtelingen op te nemen voor een periode van 10 
jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
 
Voorzitter, Lokaal Halderberge heeft op diverse wijzen geïnformeerd 
naar de standpunten van onze inwoners. Mondeling en schriftelijk in 
onze naaste omgeving, via een enquête op onze website waarop 525 
mensen hun  mening hebben gegeven en waarvan 85% NEE 
antwoordde op de vraag van het COA. Velen geven aan dat hulp 
geboden moet worden aan mensen die huis en haard hebben moeten 
verlaten vanwege onveilige en gevaarlijke situaties. Situaties die wij ons 
amper kunnen voorstellen. Het overgrote deel van deze inwoners geeft 
gelijkertijd ook duidelijk aan dat Halderberge op deze schaal geen 
vluchtelingen kan herbergen. Zij zijn van mening dat door een nog niet 



 

 

volledig opgelost immigrantenvraagstuk geen ruimte is voor de opvang 
van zoveel vluchtelingen in onze gemeente. Daarnaast hebben zij angst 
voor andere gevolgen voor onze samenleving, gevolgen die zij niet 
kunnen overzien. Genoemd worden: impact op scholen, extra druk  
sociale woningbouw en – verhuur. Gevolgen voor de veiligheid en 
criminaliteit. Financiële impact voor onze gemeente. Onduidelijkheid over 
de termijn van voorzieningen. 
 
Voorzitter, ook Lokaal Halderberge maakt zich ernstige zorgen over de 
impact op onze samenleving die ontstaat als we ingaan op dit verzoek 
van het COA. De druk op de leefbaarheid  in onze gemeente  is hoog te 
noemen door een bovengemiddelde aanwezigheid van  allochtonen en 
arbeidsmigranten. Ook  heeft Halderberge in het verleden al vaak 
medewerking verleent aan vluchtelingenopvang. We zijn met elkaar, als 
gevolg daarvan, nog steeds aan het bouwen aan het nog broze 
onderling vertrouwen tussen onze autochtone en allochtone inwoners. 
Ingaan op het voor ons liggende verzoek van het COA werkt ons inziens 
te ontwrichtend op deze zojuist door ons geschetste situatie in de 
Halderbergse samenleving. 
 

Het is duidelijk dat de vragen van onze inwoners niet door de lokale 
politiek kunnen worden beantwoord zolang onze regering geen orde 
weet te scheppen in de chaos die zij mede heeft laten ontstaan. Duidelijk 
en transparant rijksbeleid en duidelijke informatieverstrekking over de 
ontstane situatie zijn nog steeds niet aanwezig, alhoewel de 
problematiek al geruime tijd speelt. 

Voorzitter, Lokaal Halderberge is tegen het nu voor ons liggende verzoek 
van het COA. Lokaal Halderberge zal echter elk ander verzoek van het 
COA met nieuwe ogen bekijken en de haalbaarheid ervan beoordelen. 
Randvoorwaarde daarbij is voor Lokaal Halderberge dat de regering 
eerst eens een duidelijk beleid maakt voor deze 
vluchtelingenproblematiek en dat het COA elk ander verzoek met meer 
informatie omkleedt. Wij gaan nu in elk geval geen termijnen, aantallen 
en doelgroepen noemen. We vragen het college wel om ons op korte 
termijn te voorzien van informatie die de problematiek beter inbeeld 
brengt, tegen Europese, Nederlandse en regionale achtergrond om een 
eventueel ander verzoek van het COA beter te kunnen beoordelen. 
Bovendien stellen wij nu al geen medewerking te verlenen aan 
overeenkomsten die direct, zonder tussenkomst van gemeente, met 
private partijen worden gesloten. 


