Verslag workshop Hart van Brabant Radendag 16 april 2016 (groep 1)
Thema: (nood)opvang en AZC’s opvangplekken realiseren
Gespreksleider: Jac Wouters (Gilze en Rijen)
Centrale vraag: wat kan/ moet de regio Hart van Brabant doen in dit thema?
1. De post- it’s:
- Geheel is meer dan de som der delen. De regio zet kaders uit (hoe) de gemeentes vullen
in (wat)
- Niet op de stoel van de raden gaan zitten
- Hoe gaan we om met de extremen in onze samenleving
- Overleg en afstemming over aantallen/ locaties, behulpzaam en solidair
- Verhalen uitwisselen, leren van opgedane ervaringen, contact met vluchtelingen
- Regiogroep is goed bezig
- Vanaf dag 1 onderwijs en integratie
- Maak een integraal plan
- Werk samen
- Imago verbetering AZC
- Positieve benadering op regioniveau
- Dialoog met elkaar, huizen bouwen, sociale woningbouw
- Meer elkaar steunen en geen politiek voeren
- Elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheid die we hebben. Weigeraars niet
accepteren
2. Weergave discussie:
De groep is van mening dat we moeten doorgaan op de huidige ingeslagen weg. We moeten
er voor waken in de raden van dit onderwerp een politiek thema te maken.
We hebben nu eenmaal een taak uit te voeren en het is efficiënt om samen op te trekken.
Jammer dat de politiek nu vaak niet bij machte is om de schreeuwers te overstijgen.
De financiering van de statushouders is nog een vraag die leeft bij de groep maar ook de
belasting van statushouders op de sociale woningbouwvoorraad. De groep is van mening dat
statushouders goed moeten worden verspreidt over de gemeente. Er ontstaan problemen
als alleen de gebruikelijke wijken worden belast.
Het is van belang als wij als regio expertise bundelen en delen. We kunnen veel leren van
Gilze- Rijen en Oisterwijk. Het voordeel van grotere locaties is dat je meer kan bieden en
meer aandacht kan hebben voor integratie.
De regio moet bepalen wat gaan we doen. De gemeenten moeten bezien welke bijdrage zij
daarin kunnen leveren.
We moeten elkaar ook aanspreken als er free- rider gedrag ontstaat. De regio kan kijken hoe
dit uit de politieke context te halen is. Ten aanzien van de opvang is het de vraag hoe we de
maatschappelijke discussie kunnen laten verlopen. Het zou goed zijn als er een andere
registratie van meldingen ontstaat, want de huidige wijze geeft een verkeerd beeld.
Onbekend maakt onbemind; dus deel met elkaar ook de goede ervaringen. Bezoek ook een
keer een AZC en stimuleer dat bij inwoners. Ga zeker met de roepers in gesprek.

We kunnen als regio ook nadenken over slimme combinaties tussen arbeidsmigranten en
vluchtelingen, want arbeidsmigranten zijn makkelijker te spreiden over de gemeenten.
3. Belangrijkste conclusies
-

Ervaring en expertise delen
Uitstijgen boven de politiek
Vanaf dag 1 aandacht voor integratie
Statushouders goed spreiden binnen de gemeente
Is de vluchtelingenproblematiek te combineren met de problematiek rondom de
arbeidsmigranten?

Opgemaakt door Etienne Franken (griffier Loon op Zand)

