Verslag workshop Hart van Brabant Radendag 16 april 2016 (groep 5)
Thema: (nood)opvang en AZC opvangplekken
Gespreksleider mevrouw Loes Heijs (Loon op Zand)
Centrale vraag: Welke rol vindt u dat de regio Hart van Brabant moet spelen bij dit thema?
De aanwezige raadsleden en portefeuillehouders hebben in alle vrijheid gesproken over alle
onderwerpen die samen hangen met (nood)opvang en huisvesting.
Aan de hand van de geeltjes zijn 6 categorieën besproken.
1. Regionale opgave. Alle aanwezigen onderstrepen dat de 9 gemeenten in
gezamenlijkheid moeten doen. Opmerkingen op de geeltjes:
a)
b)
c)
d)

Samen lossen we het op in 2016 én in 2017;
Doe wat moet! Praat het probleem niet weg. De hobbels lossen we daarna op;
Dit probleem kan alleen regionaal worden aangepakt;
Binnen de regio ervaringen uitwisselen is winstpunt bij gezamenlijke aanpak.

Opmerkingen hierbij gemaakt:
e) Kijk vooruit, ook in 2017 is opvang nodig. De gemeenten moeten meer kunnen
bouwen, de taakstelling vraagt daarom. Binnen de huidige afspraken komen we
niet uit, willen we de mensen op de wachtlijst niet eeuwig laten wachten.
2. Ruimtelijke mogelijkheden. Opmerkingen op de geeltjes:
a) Bestaande gebouwen zoveel als mogelijk gebruiken;
b) bouwcontingenten opnieuw bezien;
c) Bestaande gebouwen verbouwen; nieuwbouw uitstellen.
Opmerkingen hierbij gemaakt:
d) Regionaal kijken naar bouwmogelijkheden, zo mogelijk kleinschalig in wijken en
buurten; spreiding over gemeenten en binnen gemeenten.
Creatief hierin zijn, zowel voor de opgave van huisvesting als voor de opgave van de
opvang. Denk daarbij ook aan noodwoningen voor bv 10 jaar; zoek het niet alleen in
sociale woningbouw!
3. Coördinatie. Opmerkingen op de geeltjes:
a) Zorg voor goede uitwisseling van ervaringen en leer daar samen van;
b) initiatieven regisseren en verantwoordelijkheid nemen. DE gemeenten moeten
elkaar helpen, “nood breekt wet”;
c) Overleg met elkaar over aantal opvangplaatsen.
Opmerkingen hierbij gemaakt:
d) We moeten snel kunnen schakelen, immers over 10 jaar zijn er weer andere
vluchtelingen stromen uit brandhaarden;
e) Laat vluchtelingen hun verhalen vertellen op scholen, buurtcentra en bij bedrijven,
zsm na vestiging / plaatsing. Dat helpt tegen weerstand omwonenden.

4. Financiën. Opmerkingen op de geeltjes en opmerkingen erbij:
a) Het rijk moet met financiële middelen over de brug komen; We kunnen een
regionale “pot” maken, waar we samen verantwoordelijk voor zijn, verdelen naar
opvangplaatsen per gemeente.

5. Communicatie / Integratie. Opmerkingen op de geeltjes:
a)
b)
c)
d)

Eigenschaligheid, werk met satelietopvang in diverse kernen;
Niet alleen opvang, maar ook zingeving geven;
Creëer draagvalk en zorg en communiceer voor veiligheid;
Humaan beleid, dus over 10-15 jaar

Opmerkingen hierbij gemaakt:
e) Zeer belangrijk van meet af aan transparant communiceren, niet alleen zenden;
f) zeer belangrijk om in de opvang te beginnen met integratie. Deze vluchtelingen,
Syrië met name, zijn niet binnen een paar jaar weer weg. humaan zijn, taal leren,
vrijwilligerswerk laten doen;
g) Hoe kunnen we het gevoel bij inwoners van onveiligheid wegnemen; samen goed
over nadenken; voorkomen van die gevoelens is belangrijk;
h) Wat te doen met rare verhalen die de ronde doen op sociale media? In Loon op
Zand heeft dit heel erg gespeeld, wel of niet op reageren?
i) Transparant communiceren;
j) Satelliet AZC, in de regio samen optrekken en afspraken over integratie binnen de
regio. Komt men uit de opvang dan heeft huisvesten in deze regio verre weg de
voorkeur!!
k) Direct zingeving geven is heel erg belangrijk;
6. De raad. Opmerkingen op de geeltjes:
a) Best practices delen met andere raden;
b) Deel met elkaar ervaringen en zorg ervoor dat niet 9 keer hetzelfde wiel wordt
uitgevonden.
Opmerkingen hierbij gemaakt:
c) Ga als raad kijken bij een AZC;
d) Vraag: heb je als raad wat te zeggen over de samenstelling in een azc? Een goede
mix is nodig, niet alleen mannen;
e) Maak je woonvisie flexibel;
f) laat je als raad regelmatig bijpraten door politie en COA;
g) de raad moet beoogde locaties bespreken.

Opgemaakt door Nelleke van Wijk (griffier Oisterwijk)

