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Opvang en huisvesting
vluchtelingen

Biedt u ruimte aan een AZC? Roept u de
samenleving op vluchtelingen in huis op te
nemen? Geeft u statushouders met voorrang
een woning? En zo ja, wat betekent dit voor
gemeenten die geen sociale woningen in de
aanbieding hebben? 

In deze SPECIAL bieden we u een overzicht van
CDA-standpunten op dit thema en hoe andere
CDA-fracties hier mee om gaan. 

Uitnodiging

Zaterdag as.: Conferentie
vluchtelingenproblematiek

Tot voor kort lag het vluchtelingenvraagstuk op
het bordje van de Europese en landelijk politiek.
Nu worden we dagelijks geconfronteerd met
stromen vluchtelingen die voor de gemeentelijke
poorten staan. En dat betekent dat lokale
bestuurders verantwoordelijkheid moeten nemen
door met antwoorden te komen. 

Agenda

19 september 
Conferentie vluchtelingen-
problematiek BSV Noord-
Holland

3 oktober
CDA Bestuurdersdag

13 november
Waternetwerkdag

Volg ons op Twitter

Contact

Ambtelijk Secretaris
Adger van Helden
adger.vanhelden@cda.nl
06-31768298
070-3424895

Bestel nu!
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BSV Noord-Holland organiseert aanstaande
zaterdag 19 september (inloop 9:30u, start
10:00u) een conferentie waar lokale bestuurders
in gesprek gaan met professionals van o.a. het
COA en Vluchtelingenwerk. Ook CDA-
burgemeester Jos Wienen, voorzitter van de
VNG-commissie voor Asiel en Migratie, is
aanwezig. 

Opinie

Jos Wienen: Alle gemeenten
verantwoordelijk voor
vluchtelingen

Uit onderzoek van RTL Nieuws onder 219
gemeenten zou blijken dat slechts 25 procent
van de gemeenten bereid is een
asielzoekerscentrum te vestigen. Jos Wienen,
voorzitter van de VNG-commissie Asiel &
Integratie en CDA-burgemeester van Katwijk,
wijst erop dat van die 25 procent nog veel
minder gemeenten daadwerkelijk een azc
hebben. ‘Dat is best een gevoelig punt’, vindt hij.
‘Het COA kan niemand opvangen als het niet in
een gemeente is.’

Blog Commissaris van de Koning Jaap Smit
Vraagstuk vluchtelingen raakt
hele samenleving

Alle fractievoorzitters
hebben een gratis
exemplaar ontvangen.
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Oorlog en geweld drijven mensen weg van huis
en haard. Op de vlucht, weg van alle dreigingen,
op zoek naar veiligheid. Vluchtelingenstromen
zijn - helaas - van alle tijden, maar wat er nu
gebeurt in Europa is niet eerder gezien. We
kennen allemaal de indringende beelden. De
Europese Unie patrouilleert op de Middellandse
Zee, op zoek naar talloze overvolle, vaak
gammele schuiten met asielzoekers, die door
mensensmokkelaars aan hun lot worden
overgelaten.

Burgemeester René Verhulst
hekelt Haags asielbeleid

Het kabinet verlangt van gemeenten dat ze hun
verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen
opnemen, maar zelf faalt Den Haag hopeloos.
Dit zegt burgemeester René Verhulst (CDA) van
de Zeeuwse gemeente Goes in Bestuursforum
dat op 2 oktober zal verschijnen.

Blog René Peters:
Nederlandse woningzoeker
krijgt voorrang boven
asielzoeker

CDA-fracties in actie
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CDA Zuid-Holland: Provincie
moet burgerinitiatieven
vluchtelingenopvang
ondersteunen

Hoe kan de provincie burgerinitiatieven voor de
opvang van vluchtelingen ondersteunen?
Daarover heeft de CDA-fractie vragen gesteld
aan het college van Gedeputeerde Staten. "In
de media zien we dat burgers initiatief nemen
om vluchtelingen te helpen. Wij willen graag van
GS weten of de provincie deze burgerinitiatieven
kan ondersteunen," aldus CDA-Statenlid Paul
Rijken.

CDA Hellendoorn stelt vragen
aan college over
vluchtelingenopvang

CDA De Wolden stelt vragen
over huisvesting statushouders

De CDA-fractie in De Wolden wil meer
duidelijkheid over de opvang van asielzoekers
met een verblijfsvergunning (statushouders) in
de gemeente.  Uit het overzicht van het COA
van 1 juli blijkt dat de gemeente een
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achterstand heeft ten opzichte van de
taakstelling. De fractie stelt in de komende
raadsvergadering vragen aan het college.

CDA roept GS op Overijsselse
gemeenten actief te helpen bij
huisvesten vluchtelingen

De Overijsselse CDA-fractie is uitermate
bezorgd over situatie en het lot van vluchtelingen
die momenteel Europa binnen komen. De
verwachting is dat de stroom vluchtelingen naar
Nederland ook zal groeien. De CDA fractie is
van mening dat de Overijsselse gemeenten zich
pro-actief moeten opstellen bij het tijdelijk
huisvesten van deze vluchtelingen.

CDA Dinkelland wil
stimuleringsfonds voor
vluchtelingen Wyllandrie

Op initiatief van de fracties Lokaal Dinkelland en
het CDA Dinkelland wordt dinsdag 8 september
tijdens de raadsvergadering een motie ingediend
waarin het college wordt opgeroepen om een
stimuleringsfonds in het leven te roepen waaruit
maatschappelijke initiatieven gericht op de
vluchtelingen in Ootmarsum financieel kunnen
worden gestimuleerd. Het fonds moet worden
gevoed uit de financiële bijdrage die de
gemeente Dinkelland ontvangt van het COA voor
de huisvesting van de vluchtelingen in de
Wyllandrie.

En verder...
 
 > CDA: Barneveld: Extra inspanning
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opvang statushouders nodig!

 > CDA Westland: Tijdelijke oplossingen
voor de huisvesting van statushouders

 > CDA Fryslân: Skriftlike fragen CDA
huisvesting statushouders 

 > CDA Weert: Vluchtelingen in Weert

 > CDA Sliedrecht: 'Wat kan Sliedrecht
doen voor vluchtelingen?'

 > Burgemeesters Zuidoost-Brabant
broeden op opvangmogelijkheden
vluchtelingen

Landelijk | Europa

CDA Europa:
migratievoorstellen stap in
goede richting

De Europese Commissie heeft een ambitieus
pakket aan maatregelen gepresenteerd die de
migratiecrisis in Europa het hoofd moeten
bieden. Wat het CDA betreft zijn deze
voorstellen een stap in de goede richting.
Europarlementariër Jeroen Lenaers,
migratiewoordvoerder voor het CDA, waarschuwt
echter wel voor de eenzijdige aandacht die
uitgaat naar de aantallen vluchtelingen die
verdeeld zullen worden over de Europese
landen. 

Sybrand Buma: “We moeten de
grondoorzaken aanpakken”

De chaos in landen als Irak, Syrië en Libië heeft
miljoenen mensen tot vluchteling gemaakt. En
alle Europese landen hebben een
verantwoordelijkheid om een veilige haven te zijn
voor wie nergens anders heen kan. We hebben
de morele plicht om zorg te dragen voor de
ontheemden, en tegelijkertijd moeten we het
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vluchtelingenbeleid duurzaam houdbaar maken.

Erik Ronnes: asielzoekers
slimmer huisvesten

Alleenstaande vreemdelingen met een
verblijfsstatus kunnen best met meerdere
mensen in een woning worden gehuisvest. En
aan particuliere verhuurders kan ook best een
bijdrage gevraagd worden. Deze voorstellen
deed CDA woordvoerder Wonen Erik Ronnes
tijdens een debat over problemen op de
woningmarkt. 

Peter Oskam: Kabinet was
gewaarschuwd voor
asielproblematiek

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u l id bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven
onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u alti jd afmelden v oor de nieuwsbrief.
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