Asielzoekers in Renkum , op zoek naar de menselijke maat
oktober 2015

Inleiding
Vanwege de grote instroom van asielzoekers heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) aan alle gemeenten in Nederland gevraagd of zij opvangplaatsen kunnen aanbieden.
Bij opvang gaat het om drie soorten (COA-classificatie):
Noodopvang, voor 300 tot 600 bewoners gedurende 6 tot 12 maanden.
Tijdelijke opvang, voor 300 tot 800 bewoners gedurende 1 tot 2 jaar.
Reguliere opvang, voor 600 tot 1500 personen gedurende meer dan 2 jaar.
Daarnaast zijn de gemeenten verzocht om versneld eenvoudige permanente huisvesting aan te
bieden voor statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen).
In antwoord op vragen van de Renkumse raadsfracties Groen Links en D66 heeft het College van
B&W op 28 september 2015 geschreven graag een bijdrage te leveren aan de oplossing van het
vluchtelingenprobleem.
Volgens het College is in de gemeente Renkum alleen ruimte voor kleinschalige opvang. Het
College is met verschillende eigenaren van panden in gesprek hierover.
Ook bekijkt het College hoe het versneld statushouders kan huisvesten. Voor 2015 gaat het om
tenminste 24 statushouders.
Over het algemeen stellen de Renkumse politieke partijen in de Raad zich meewerkend op om een
bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers en statushouders. Bijvoorbeeld via de
Facebook-pagina “welkom.in.gemeente.renkum”.
Omdat de problematiek van toenemende instroom van asielzoekers twee jaar geleden nog niet
speelde, bevat het Verkiezingsprogramma van de PRD slechts summiere opmerkingen over
asielzoekers:
“De PRD vindt een intensief taalprogramma nodig om sneller de Nederlandse taal te leren.
De PRD vindt dat de gemeente de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk moet
introduceren en stimuleren. Samenwerking met Vluchtelingenwerk in specifieke arbeidsprojecten,
zoals Startbaan en “Vrouw en Werk”, waarvan de uitvoering altijd lokaal is, vindt de PRD
belangrijk. Ook vindt de PRD dat het vooral voor ouderen en nieuwe Nederlanders belangrijk is dat
zij kunnen deelnemen aan trainingen om met computers en internet om te gaan.”
De situatie, zoals die zich in de loop van 2015 heeft ontwikkeld, heeft geleid tot een uitgebreider
standpunt van de PRD. Dit is hieronder verwoord.
Menselijke maat
De toestroom van honderdduizenden asielzoekers naar landen van de Europese Unie is een
Europees probleem, waarbij elk land en elke gemeenschap een aandeel in de oplossing moet
leveren. Dus ook de gemeente Renkum dient zijn steentje bij te dragen.
Het COA heeft her en der in het land grootschalige noodopvang gerealiseerd, waarbij soms meer
dan 1000 asielzoekers bij elkaar op een kluitje worden ondergebracht. De PRD vindt dit
ongewenst, zowel voor de asielzoekers zelf als voor de omwonenden. Niemand wordt daar
gelukkig van. De kans op rellen, weerstand en misstanden wordt des te groter.
De oplossing moet binnen de menselijke maat blijven. Daarbinnen is meer draagvlak te vinden.
De PRD steunt het Renkumse College in zijn zoektocht naar kleinschalige opvang. De PRD wil
een maximale bovengrens stellen van 300 asielzoekers bij elkaar ondergebracht. Meerdere
opvanglocaties binnen de zes dorpen zijn mogelijk.
De PRD kan zelf wel met een paar voorstellen van locaties komen, maar zal dit niet doen om
onnodige reuring te voorkomen. De PRD wacht het voorstel van het College af over de
locatiemogelijkheden.
Ten aanzien van de opvang eist de PRD wel enige kwaliteit qua leefruimte, sanitair en privacy.
Daarom wijst de PRD opvang in tenten af.
Communicatie en sociale opvang

Als het College een opvanglocatie op het oog heeft, is goede communicatie met de omgeving een
eerste vereiste. Goede en open communicatie leidt tot betere acceptatie en vrijwillige hulpverlening
van de omgeving.
Direct moeten ook hulpverleningsorganisaties worden voorbereid en ingeschakeld om sociale hulp
te verlenen aan de asielzoekers. Veel asielzoekers zijn door het oorlogsgeweld en de
onderdrukking in hun land van oorsprong getraumatiseerd. Goede sociale hulp van professionals
en vrijwilligers moet geregeld worden. Met de basisscholen en het voortgezet onderwijs moeten
afspraken worden gemaakt om asielkinderen zo goed mogelijk te helpen en zo snel mogelijk te
laten deelnemen aan Nederlands onderwijs. Voor (getraumatiseerde) kinderen heeft deelname
aan sporten en/of muzieklessen een gunstige invloed op de verwerking van wat ze hebben
meegemaakt.
Veel asielzoekers hebben te weinig te doen en gaan zich vervelen. Dat is niet goed. Het is
belangrijk dat zij zo snel mogelijk basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en
maatschappij leren. Daarom is deelname aan een intensief taalprogramma nodig.
Ook heeft inzet van asielzoekers bij vrijwilligerswerk een positieve invloed op hun gemoed.
Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk voor natuurorganisaties.
De gemeente kan zelf een kennismakingsdag organiseren. Voor hulp en begeleiding van
asielzoekers kan de gemeente ook een beroep doen op de vele burgers met een buitenlandse
achtergrond, die in de eigen taal van de asielzoekers met hen kunnen communiceren.
Breng mensen met dezelfde achtergronden in contact met elkaar.
Huisvesting statushouders
De gemeente heeft een taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders.
Achterstanden daarin vindt de PRD niet aanvaardbaar. Doorstroming van statushouders naar een
permanente woning leidt tot meer plaats in de asielzoekerscentra om nieuwe asielzoekers op te
vangen.
Daarom moet het College actief zoeken naar woonruimte voor statushouders. Tegelijk is de druk
op de sociale huurmarkt al erg groot. Voor een huurwoning in Renkum geldt een gemiddelde
wachttijd (inschrijvingsduur bij Entree.nu) van ruim negen jaar!
Het is begrijpelijk dat er burgers zijn die het niet eens zijn met een voorrangspositie voor
statushouders. Toch vindt de PRD dat de gemeente aan zijn verplichte taakstelling moet voldoen.
De PRD ziet een discrepantie tussen de huurmarkt en de koopmarkt. De markt van sociale
huurwoningen is erg krap, terwijl de markt van koopwoningen erg ruim is.
In januari 2015 stonden er 764 woningen in de gemeente Renkum te koop, waarvan 217 met een
vraagprijs onder € 200.000. In oktober 2015 stonden er 743 woningen in de gemeente Renkum te
koop, waarvan 207 met een vraagprijs onder € 200.000.
Toch wil het College bij ruimtelijke plannen voor nieuwbouwwoningen tenminste voor de helft
koopwoningen laten bouwen en dus voor minder dan de helft huurwoningen. Bovendien heeft het
College, gesteund door de coalitiepartijen, meer dan twee miljoen euro uit de gemeentelijke
reserves gehaald om koopwoningen te kunnen laten bouwen. De PRD stemde hier tegen.
De PRD vindt dat het College haar ruimtelijke en bouwbeleid snel moet veranderen ten gunste van
meer sociale huurwoningen. Als de gemeentelijke reserves al voor koopwoningen mogen worden
aangesproken, dan mag dat zeker gelden voor sociale huurwoningen, waaraan veel meer
behoefte bestaat. Het College moet hier geld en menskracht voor vrij maken, zodat ook de gewone
burgers, die een sociale huurwoning zoeken, aan bod komen.
Ook moet het College op zoek gaan naar leegstaande kantoor- of bedrijfspanden die omgebouwd
kunnen worden tot woonruimte.

