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Burgemeesters betwisten
tegenzin bij asielopvang
WILLEM BOSMA

LEEUWARDEN Gemeenten vinden
het razend moeilijk de honger naar
onderdak voor vluchtelingen te
stillen. Van tegenzin is geen spra-
ke, zeggen de burgemeesters.

Commissaris van de koning John
Jorritsma zegt vandaag in deze krant
dat voldoende opvang van asielzoe-
kers gebaat is bij ,,rechte ruggen’’
van de gemeentebestuurders. ,,Je
wilt toch niet in het verkeerde rijtje
staan’’, zegt hij met een knipoog
naar de voetbaluitslagen. De bood-
schap: sommige gemeenten trekken
er niet hard genoeg aan.

,,Wy fiele ús ek oansprutsen, lykas
elk’’, reageert FNP-burgemeester
Germ Gerbrandy (Achtkarspelen)
desgevraagd. Zijn realiteit is dat
Achtkarspelen een genuanceerd en
tijdrovend beslismodel heeft voor
eventuele noodopvang of een asiel-
zoekerscentrum. ,,It ein is der fan
wei’’. Nadat de raad een azc voor 400
of meer asielzoekers had afgewezen,
zoekt het college het in bescheide-

ner varianten. De knoop hierover
wordt nog deze maand doorgehakt.

VVD-burgemeester Joop Boert-
jens (Leeuwarderadeel): ,,Het mag
niet zo zijn dat de ene gemeente heel
veel doet en dat de andere dan
denkt: mooi, dan hoeven wij niks.
Daar heeft de Regietafel een punt.

Zo’n houding komt blijkbaar voor.
Maar als kleine gemeente werken we
er wel degelijk aan.’’ Boertjens ver-
wacht voor de zomer iets ,,in de ran-
ge van 50 opvangplaatsen’’ te kun-
nen presenteren. Eenvoudig is dat
niet, verzekert hij.

Harry Oosterman (CDA) merkt als

burgemeester van Ooststellingwerf
dat asielopvang taaie kost is. ,,Het
COA heeft aangedragen panden af-
gewezen als te klein of te duur. Ik
hoor dat ook van ambtgenoten. We
hebben weinig bouwgrond paraat.’’
Oosterman zinspeelt op extra huis-
vesting van erkende vluchtelingen,
,,in de range van 80 of 100 plaatsen’’,
bovenop de wettelijke taakstelling.

Harlingen kan binnenkort dan
toch een noodopvang of azc aankon-
digen, zegt PvdA-burgemeester Roel
Sluiter. Hij erkende gisteravond in
de raadszaal de bittere noodzaak:
,,De oorlog in Syrië zal morgen niet
voorbij zijn. Het is een humane
plicht vluchtelingen niet in een wei-
land of onder de brug te laten sla-
pen.’’

Sluiter, wiens gemeente momen-
teel onderaan bungelt qua perspec-
tief op asielzoekersbedden, onder-
streept het pleidooi voor onderlinge
solidariteit: ,,Wat de ene Friese ge-
meente nalaat, zal de andere moe-
ten opknappen. Goed dat daar op
wordt gewezen.’’
pagina 30

© LC 090316 | HK | Bron: Regietafel, COA, gemeenten, Binnenlandse Zaken

Het Bildt

Tytsjerksteradiel

Littenseradiel

Smallingerland

Dantumadiel

Franekeradeel

Súdwest-Fryslân

Leeuwarden

De FryskeMarren

Opsterland

41
24
13
12
9
7
7
6
5
5

437

762

140

640

181

146

598

630

259

140

Kollumerland c.a.

Weststellingwerf

Heerenveen

Ferwerderadiel

Dongeradeel

Ooststellingwerf

Menameradiel

Achtkarspelen

Leeuwarderadeel

Harlingen

4
4
2
2
2
2
1

0,6
0,6
0,4

56

109

106

18

49

43

18

18

6

6

Pe
r 1
00
0 i
nw
.

To
taa

l

Pe
r 1
00
0 i
nw
.

To
taa

l

Raming onderdak vluchtelingen in 2016 (op jaarbasis)

Linker rijtje Rechter rijtje

Friesland: 7 per 1000 inwoners (totaal: 4362)
Dit jaar nodig: 15 per 1000 inw. (totaal 9252)


