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Inlichtingen

(art. 41 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VERZOEK OM INLICHTINGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Asielzoekersbeleid
Het asielzoekersbeleid betreft hoofdzakelijk de stroom asielzoekers uit Syrië, daarom
beperken wij ons tot deze groep asielzoekers. Marlou Schrover, hoogleraar
migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden: ”De meeste vluchtelingen komen
hierheen met het idee: als het weer beter gaat in mijn land, ga ik terug. Maar na vijf jaar
komen ze erachter dat het niet zo gemakkelijk is. Hun kinderen zitten hier op school, hebben
vriendjes. Ze hebben zelf een relatie gekregen of een carrière opgebouwd.” Ongeveer
driekwart van de Joegoslaven die [destijds] naar Nederland zijn gevlucht, is hier gebleven.
Schrovers verwacht dat de huidige stroom van Syriërs geen uitzondering zal vormen.1
Deze stroom vormen een enorm leger van kanslozen. Deze kansloosheid is veroorzaakt
door cultureel-religieus bepaalde factoren. Zo is de bevolking van Syrië in het tijdvak 19502002 verzesvoudigd. 52 procent is jonger dan 25 jaar. Economie en wetenschap hebben
nauwelijks vooruitgang geboekt. Dit is niet het gevolg van kolonialisme of imperialisme. In
1950 was Zuid-Korea ook straat arm en is nu een welvarend land. De bevolkingsexplosie en
de nauwelijks vooruit gegane economie en wetenschap in Syrië heeft daar een gigantische
werkeloosheid veroorzaakt. Omdat onze kaartenbakken ook vol met werklozen zijn gevuld,
zijn vrijwel alle Syrische asielzoekers bij ons tot een leven in de bijstand voorbestemd.
De druk op de financiële middelen en ook de gezondheidszorg (nog meer sluiting van
tehuizen!) zal toenemen en bij de het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de
AOW-uitkering formeel gekort vanwege onvoldoende jaren als ingezetene, maar feitelijk met
hetzelfde bedrag via de SVB aangevuld door de gemeente van inwoning. We hebben een
joods-christelijke-humanistische traditie. Extra complicatie is dat de Syriërs de jodenhaat met
de paplepel hebben ingegoten gekregen. In een boek in de vorige eeuw ging over de
verwachting dat de islam Europa zou overspoelen. “We hebben er hartelijk om gelachen,
welke idioot kon dat beweren, Europa was een christelijk bolwerk, dat ging nooit gebeuren,”
aldus Catharine Keyl op 13 september 2015.2 Nu hebben we met deze werkelijkheid te
maken. Weliswaar schrijf ik vermoedelijk niet namens de meerderheid van de gekozen
1
2

PZC 23 september 2015.
www.catharine.nl 11 oktober 2015.
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volksvertegenwoordigers, maar naar alle waarschijnlijkheid wel namens de meerderheid van
de bevolking, welke door ‘de politiek’ systematisch wordt genegeerd. Deze stelling kan
uiteraard door een referendum kan worden ontzenuwd.
De lokale politicus zal de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot het opvangen van échte
vluchtelingen moeten afwegen tegen het welzijn en de welvaart van de inwoners van zijn
gemeente. Bij deze afweging telt dat het zeker niet om échte vluchtelingen gaat. Immers
degenen die uit België of Duitsland komen vluchten uit een veilig land naar een land met
voorzieningen, althans tot nu toe. Voorts leggen culturele factoren en de afwezigheid van
banen gewicht in de schaal. Bovendien laat zich niet beoordelen of in stroom asielzoekers
fanatici zitten. In tegenstelling tot Groen-Links zijn wij van oordeel dat het college niet zelf
met voorstellen bij het COA moet aankloppen. Ondernemers die denken een slaatje te
kunnen slaan uit de stroom asielzoekers bellen zelf wel met het COA. Overigens verwart
Groen-Links asielzoekers met échte vluchtelingen, waarvoor van oudsher hier te lande al
voor opvang wordt gezorgd. Die échte vluchtelingen komen in de regel in Schiphol aan en
vestigen zich meestal in de Randstad.

Vragen (art. 41 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1. Is uw college bereid - gelet op de in de
toelichting gestelde - het initiatief bij het
COA te laten? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening, dat zij een
verantwoordelijkheid heeft in de opvang van
vluchtelingen. Wij zijn met het COA in gesprek over
hoe wij hieraan binnen de gemeente Terneuzen
vorm en inhoud kunnen geven.

NB. Vanwege het ernstige karakter van
de vragen is bewust gekozen voor het
raadsinstrument ‘inlichtingen’.

Datum vragen: 5 november 2015

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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