Van: N.K.O. Matil [mailto:nko.matil@statenzh.nl]
Verzonden: donderdag 17 september 2015 18:59
Aan: Statengriffie
Onderwerp: Vluchtelingen en rol van de provincie
Geachte voorzitter,
De afgelopen week is er in verschillende fracties gesproken over de
hartverscheurende beelden van vluchtelingen op zoek naar een beter
bestaan en over de vraag of wij als provincie een rol kunnen spelen om
dat betere bestaan iets dichter bij te brengen. In aanvulling op de
schriftelijke vragen van GroenLinks samen met PvdD en SP over de
huisvesting van statushouders én de schriftelijke vragen van het CDA
over de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, is vandaag,
16 september een aantal statenleden, cq fractievertegenwoordigers,
bijeen gekomen om te kijken of we vanuit onze provinciale rol meer
zouden kunnen betekenen voor vluchtelingen.
Voorafgaand aan dit overleg hebben wij kennis genomen van uw brief van
11 september jl. waarin u alle burgemeesters van de gemeenten in
Zuid-Holland uitnodigt voor een bijeenkomst op 29 september om te
praten over de vluchtelingenproblematiek. Wij willen u graag laten
weten dat wij dit initiatief van harte ondersteunen en dat wij graag
spoedig na 29 september een terugkoppeling van de bijeenkomst
ontvangen. Wij vernemen graag waar gemeenten kansen en problemen zien,
welke oplossingen zij voorstellen en welke inzet van de provincie zij
eventueel wenselijk of noodzakelijk achten.
Met vriendelijke groet,
Naomie Matil
PvdA
Mede namens de overige deelnemers aan het overleg:
Janelle Bade (D66)
Ron Hillebrand (PvdA)
Said Kasmi (D66)
Bas Kurvers (VVD)
Paul Rijken (CDA)
Chris Schaapman (SGP/CU)
Huri Sahin (GroenLinks)
Ellen Verkoelen (CDA)
Bart Vermeulen (SP)
-Hartelijke groet,
Naomie Matil-Arean Bodano
Statenlid PvdA Zuid-Holland
nko.matil@statenzh.nl
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Ons kenmerk

Cc: colleges van B&W en gemeenteraden
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Uw kenmerk

Bijlagen
Onderwerp

Uitnodiging bijeenkomst op 28 september 2015
Geachte burgemeester,

Wijworden in Europa geconfronteerd met een stroom vluchtelingen waarvan het einde nog niet in
zicht is. De opvang van mensen die voor oorlog en geweld op de vlucht gaan, stelt ook Nederland
voor een enorme uitdaging. Dit vraagstuk leidt soms tot heftige politieke en maatschappelijke
discussies. Maar hoe complex en gevoelig dit ook ligt, wij kunnen en mogen onze ogen niet
sluiten voor de mensen in nood die in ons land aankloppen en hulp nodig hebben. De
vluchtelingenproblematiek raakt onze hele samenleving. Als lokale bestuurders heeft u daar als
geen ander mee te maken.
Enkele dagen geleden riep het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) burgemeesters op
te zorgen voor meer opvangplekken voor asielzoekers. Deze vraag komt zeker op onze provincie
af, want Zuid-Holland telt momenteel één asielzoekerscentrum, gevestigd in Katwijk. Daarnaast
vraagt de huisvesting van statushouders in Zuid-Holland extra inspanningen. lk begrijp goed dat
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dergelijke verzoeken in lokale gemeenschappen tot beroering kunnen leiden en vanwege allerlei
emoties soms niet eenvoudig te honoreren zijn. Tegelijkertijd voel ik een gezamenlijke

verantwoordelijkheid om te handelen.
lk wil graag met u bespreken hoe we samen invulling aan die verantwoordelijkheid kunnen geven.
Daartoe nodig ik u uit voor een bijeenkomst op maandag 28 september 2015 van 16.00 tot
18.00 uur in het provinciehuis in Den Haag. Graag hoor ik op die middag hoe de zoektocht naar

opvangplekken in de Zuid-Hollandse gemeenten loopt, wat het discours in uw gemeente is, welke
opgaven u ziet, welke oplossingen er in beeld zijn en wat de provincie voor u zou kunnen
betekenen. lnleidingen op het gesprek zullen worden verzorgd door mevrouw Janet Helder,
bestuurslid van het COA, en de heer Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de
VNG adviescommissie Asiel en lntegratie.
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De lokale uitwerking van het vluchtelingenvraagstuk is urgent en vraagt iets van ons allemaal.
Daarom vind ik het belangrijk om de geluiden uit alle Zuid-Hollandse gemeenten te horen. Mocht
u zelf verhinderd zijn, dan verzoek ik u om u door uw locoburgemeester te laten vervangen.
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Het programma van maandag 28 september 2015 ziet er als volgt uit.
16.00 uur: ontvangst in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
16.15 uur: welkomstwoord door de commissaris van de Koning
16.25 uur: inleiding door de heer Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter VNG
adviescommissie Asiel en lntegratie
16.40 uur: inleiding door mevrouw Janet Helder, bestuurslid COA
16.50 uur: discussie onder leiding van de commissaris van de Koning
18.00 uur: afsluiting met een drankje
Graag ontvang ik de bevestiging van uw aanwezigheid via mevrouw E.S. de Groot (per email
es.de.groot@pzh.nl of telefoon 070-4418802). Schriftelijke inbreng ten behoeve van de discussie
is eveneens welkom.
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naar een goed gesprek met elkaar
groet,

