
Voorzitter,  

De komst van grote aantallen asielzoekers polariseert 
de Nederlandse samenleving.  
Waar mensen elkaar ook ontmoeten, op het werk, in 
de buurt, bij de sportvereniging, onder vrienden,  
familie, overal wordt flink gesproken over asiel- 
zoekers, vluchtelingen en wat dat met ons doet. 
De komst van deze nieuwe groep mensen is niet een 
veraf iets wat je alleen op internet of televisie ziet. 
Asielzoekers en vluchtelingen zijn aanwezig in de 
Nederlandse steden en dorpen en vragen veel van de 
draagkracht van de lokale gemeenschap.  
De PvdA begrijpt het gevoel van onzekerheid, die de 
komst van veel asielzoekers oproept bij inwoners van 
Overbetuwe. Immers wie kan garanderen dat alles 
zonder problemen verloopt?  
Opvang van asielzoekers betekent ook dat onze  
welvaart en woonruimte moeten worden gedeeld. 
Het is onzin om je ogen hiervoor te sluiten. 
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Met alle opwinding, drukte en angst, die er heerst 
over de komst van asielzoekers is het ook verstandig 
naar enkele feiten te kijken. En doe je dat, dan zie je 
dat asielzoekers nog altijd in belangrijke mate worden  
opgevangen in landen in de regio.  
Van alle mensen wereldwijd, die op zoek zijn naar vei-
ligheid, komt slechts een klein deel naar Europa en 
Nederland.  

De Europese Unie en onze regering in Den Haag 
gaan over de maatregelen, die de komst van asiel-
zoekers proberen te regelen. Laten we oog houden 
voor die verdeling van de verantwoordelijkheid tussen 
Rijk, Provincie en gemeenten.  
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie roept in 
zijn brief van 15 januari gemeenten op om al in een 
vroeg stadium mogelijkheden voor opvanglocaties te 
verkennen.  

Dat gezegd hebbende, voorzitter, wil de PvdA  
Overbetuwe vooral kijken naar de onderwerpen, 
waarop wij hier in onze gemeente invloed kunnen uit- 
oefenen.  

De PvdA herkent de gevoelens van onzekerheid bij 
onze inwoners. Daar lopen wij niet van weg. 
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Toch vinden we dat Overbetuwe verantwoordelijkheid 
moet nemen. Als niet elke gemeente meehelpt asiel-
zoekers uit oorlogsgebieden op te vangen, komt de 
druk te veel op enkele gemeenten te liggen, die dat 
wel doen. 

Op initiatief van de PvdA is er in september 2015 
raadsbreed een motie aangenomen, waarin het colle-
ge is verzocht om te onderzoeken of er binnen Over-
betuwe mogelijkheden zijn voor de opvang van asiel-
zoekers. Daarbij heeft de raad randvoorwaarden  
gesteld, en wel dat de Overbetuwse gemeenschap de 
structurele gevolgen in alle redelijkheid ook sociaal en  
financieel kan opvangen. 

De PvdA stemt ermee in dat het college samen met 
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  
onderzoekt of de realisatie van een kleinschalig asiel-
zoekerscentrum (AZC) in Overbetuwe mogelijk is. 
Wij vinden het verstandig, dat door het college aan 
het onderzoek is meegegeven, dat er maximaal 300 
personen worden gehuisvest voor een periode van vijf 
jaar en dat de vestiging van een asielzoekerscentrum 
voor de gemeente geen extra kosten met zich brengt. 
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Wanneer het college en COA serieuze mogelijkheden 
zien voor realisering van een asielzoekerscentrum in 
Overbetuwe praten wij graag zelfbewust en coöpera-
tief verder met onze inwoners en het college over de 
precieze voorwaarden van die vestiging.  
Onze fractie vindt het belangrijk om vanavond  
het signaal af te geven dat onze gemeente wil mee- 
werken aan een waardige opvang van mensen op 
zoek naar veiligheid en geborgenheid. 

Voorzitter,  
De PvdA is jarig. Zeventig jaar. 
Bij de oprichting in 1946 zei Drees: “Wij zullen, hoop 
ik, een partij worden, vol realisme en idealisme. Een 
werkelijkheidszin die rekening houdt met het bereik-
bare, doch die beseft, dat in de werkelijkheid, het  
ideaal ook meedoet.  
Anderzijds een idealisme dat ver vooruitziet, maar 
daarom niet voorbij gaat aan wat vlak voor ons ligt.” 

Het is een oproep om het hoofd koel te houden én het 
hart warm. Samenleven vraagt om betrokkenheid bij 
elkaar. Daarvoor staat de Partij van de Arbeid (PvdA). 
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