R.T.G. - Samenleving
Kort verslag van de vergadering van 1 juni 2010, aanvang 21.00 uur
Aanwezig:

Dhr J.H.J. Wessels, voorzitter.
De (plv)-leden: mevrouw Noorman, mevrouw Van der Kuil, de heren Eijkelkamp, van
Duyvenvoorde, Wikkerink, Graas en Van Geenen.
Namens het college: wethouder Rijks en W. Jansen (punt 3)

Afwezig:

1. Initiatiefvoorstel fractie PP en CU om
incidentele steun aan legale asielzoekenden
zonder recht op opvang.
Medesprekers: de heren Haring en Baars
De heer Hijink namens Stichting Noodopvang.
geeft een toelichting. Deze toelichting is aan dit
verslag gehecht.
De heer Baars zegt dat de gemeente in het
verleden - na het generaal pardon - de
noodopvang heeft gesloten. De raadsleden
moeten goed van doordrongen zijn dat legale
asielzoekenden overgeleverd zijn aan
goedwillende burgers. Deze mensen worden
door het Rijk op straat gezet. De gemeente heeft
een zorgplicht. Een gezin van 5 personen uit
Dinxperlo is op straat gezet. De gemeente heeft
niets gedaan omdat naar het oordeel van de
gemeente alles goed geregeld is. Maar er is niks
geregeld. De IND gebruikt steeds dezelfde
argumentatie. Het gezin zou nl. niet meewerken
aan een terugkeer. Dat is onjuist. Het gezin wordt
nu door burgers opgevangen en onderhouden.
Inspreker is ook betrokken bij Vluchtelingenwerk
Oost-Gelderland. Hij heeft gemerkt dat mensen
uit het AZC van Aalten niet geholpen kunnen
worden omdat de gemeente Aalten van oordeel
is dat alles goed is geregeld. De gemeente moet
met andere gemeenten bij het Rijk aankloppen
om de problemen van deze mensen op te lossen.
Hij spreekt de wens uit dat de gemeente Aalten
opnieuw financiële middelen beschikbaar stelt
om hulp te kunnen bieden aan deze mensen.
Vragen aan medesprekers.
Vraag: Hoe verhoudt dit voorstel zich met de
wettelijke regels. Wat is de status van
betrokkenen.

Antwoord: Betrokkene hebben geen status. Zij
hebben geen vaste woon- en verblijfplaats. Zij
worden geconfronteerd met pesterijen van de
Vreemdelingendienst. IND houdt vast aan de
motivering dat het gezin uit Dinxperlo
onvoldoende heeft meegewerkt aan een

mogelijke terugkeer.
Vraag: Om hoeveel personen gaat het in totaal?

Antwoord: In totaal 10 personen in de gemeente
Aalten.

Vraag: In 2008 werd de noodopvang gesloten.
Hoeveel personen zijn de afgelopen jaren
opgevangen?

Antwoord: Tientallen personen zijn opgevangen

Vraag: Hoe kijkt u tegen het perspectief van deze
mensen aan. Is er een perspectief voor deze
mensen?

Antwoord: De stichting kan geen perspectief
bieden. Tegen deze personen lopen
verschillende procedures. Daar moet een eind
aan komen.

Vraag: Moet er niet meer gebeuren voor deze
mensen dan alleen deze mensen voorzien van
dagelijkse onderhoud?

Antwoord: Ja. De gemeenten moeten de
Rijksoverheid oproepen om iets aan het
probleem te doen en de gemaakte afspraken
nakomen.

Vragen aan initiatiefnemers.
Vraag: in het voorstel wordt uitgegaan van 10
personen gedurende max. 1 jaar. Is 1 jaar
voldoende of wordt volgend jaar opnieuw een
voorstel ingediend?

Antwoord: Vooralsnog wordt uitgegaan van 1
jaar. De staatssecretaris heeft beloofd dat voor 11-2010 alle problemen zijn opgelost. Dat is niet
gelukt. Niet uitgesloten wordt dat t.z.t. een nieuw
voorstel wordt ingediend. Er moet nu iets
gebeuren. Het college wordt ook verzocht om in
regionaal verband bij het Rijk er op aan te
dringen om de problemen aan te pakken.

Vraag: In het voorstel wordt verwezen naar een
site van de IND over zieke uitgeprocedeerde
asielzoekers. Zijn de in Aalten opgevangen
mensen ziek?

Antwoord: Dat is niet bekend. In het voorstel is
aangegeven dat op rijksniveau wel iets is
gedaan voor zieke asielzoekers maar veel
mensen vallen buiten deze regeling. Er zijn in
Aalten 10 mensen op straat gezet. De gemeente
heeft een zorgplicht voor deze mensen.

Vraag: Heeft dit voorstel geen aanzuigende
werking voor andere legale asielzoekers zonder
opvang?

Antwoord: Neen indien de criteria van INLA
worden gehanteerd.

Vraag: De gemeente lost in feite het probleem
van het Rijk op. Bestaat de kans dat daarmee het
Rijk deze oplossing in stand laat? Dan hoeft het
Rijk het probleem niet meer op te lossen.

Antwoord: Er is bestuursakkoord. Afgesproken is
dat de gemeenten de noodopvangen sluit en het
Rijk lost de problemen op. De gemeenten
hebben de noodopvangen gesloten maar het Rijk
heeft nog niet alle problemen opgelost. De
gemeenten moeten er bij het Rijk op aandringen
om zich aan het akkoord te houden.

Vraag: Waarom is in het voorstel geen dekking
van de kosten aangegeven?

Antwoord: Aanvankelijk is voorgesteld om de
kosten te dekken uit het rekeningresultaat 2009.
Dat was niet meer mogelijk. Vandaar dat wordt
voorgesteld het bedrag te dekken uit de post
Verwacht Rekeningresultaat 2010. Uiteindelijk is
dat de Algemene Reserve.

Vragen aan het college.
Vraag: Deelt het college de mening van de
initiatiefnemers dat de gemeente een zorgplicht

Antwoord: Het college voert tot op heden de
opdracht van de raad uit. De raad moet het
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heeft?

voorstel beoordelen. Het ministerie heeft onlangs
een speciaal telefoonnummer geopend voor
organisaties die zich bezighouden met opvang.
Daar kunnen vragen worden gesteld over de
opvang van deze mensen. Niet altijd kan een
sluitende oplossing voor dergelijke problemen
worden gevonden.

Vraag: Is in regionaal verband al overleg
geweest over dit onderwerp?

Antwoord: Neen; dat betekent niet dat dit niet
alsnog gebeurd.

Vraag: Graag het bestuursakkoord ter inzage
leggen en een reactie van het college op het
ingediende initiatiefvoorstel.

Antwoord: Dit wordt toegezegd.

Van de zijde van de initiatiefnemers wordt er nog
opgewezen dat het voorstel wettelijk gezien niet
kan. Echter de Rijksoverheid houdt zich niet aan
de gemaakte afspraken. Dat betekent dat de
andere partijen zich ook niet aan de gemaakte
afspraken hoeven te houden.
De heer Hijink vindt dat er een taak ligt voor de
gemeente .Hij zegt dat het voorstel geen
aanzuigende werking zal hebben op andere
legale asielzoekers zonder opvang. De opvang
beperkt zich meestal tot de groep mensen die
oorspronkelijk vanuit het AZC van Aalten naar
Ter Apel zijn gegaan en daar vervolgens op
straat zijn gezet. Alleen deze mensen komen in
bepaalde gevallen terug naar Aalten.
De heer Baars spreekt de wens uit dat de
gemeente Aalten een bedrag beschikbaar stelt
voor de opvang van dakloze mensen. Hij heeft in
februari de politieke partijen uitgenodigd voor een
gesprek om informatie te verstrekken. Daar
hebben weinig politieke partijen op gereageerd.
De volgende toezegging is gedaan:
Bestuursakkoord ter inzage leggen en het
college komt met een reactie op het
initiatiefvoorstel.
Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
2. Voorstel tot kennis nemen van het
Gemeentelijke verslag Wet Kinderopvang
2009.
Vragen aan het college.
Vraag: in het voorstel wordt aangegeven dat 90%
van de overtredingen van administratieve aard
zijn. Van welke aard zijn de overtredingen van de
resterende 10%.

Antwoord: Deze vraag wordt schriftelijk
beantwoord.

Vraag: Bij twee van de veertien kinderopvanglocaties heeft de GGD in 2009 geen inspectie

Antwoord: Deze vraag wordt schriftelijk
beantwoord.
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uitgevoerd. Welke twee en waarom?
Vraag: Bij domeinoordelen dagopvang,
buitenschoolse opvang en gastouderopvang
staat dat in 17, 22 en 7 gevallen niet voldaan is
aan veiligheid en gezondheid. Wat houdt dat in?

Antwoord: Deze vraag wordt schriftelijk
beantwoord.

De volgende toezeggingen zijn gedaan:
Schriftelijke beantwoording van de 3 vragen.
Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
3. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet aan
Stichting Katholiek Basisonderwijs
Gelderland van € 40.000 voor aanpassen St.
Jozefschool te Aalten.
Vragen aan het college.
Vraag: De verwachting is dat in 2015 de school
geen 10 maar 9 groepen nodig heeft. Is deze
verbouwing dan wel nodig. Het college geeft aan
dat de school recht heeft op gelden uit het IHP.
Uit nieuwbouwplannen blijkt dat naast de
realisatie van een extra klas ook andere
verbouwingen plaatsvinden. Past dit binnen het
IHP.

Antwoord: De school mag zelf de inrichting van
het fasen onderwijs bepalen. De school steekt
veel geld in het voorliggende plan. Dit plan komt
de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Na
2015 kan de school de vrijkomende ruimte
gebruiken voor andere doeleinden. De school
heeft recht op de gelden uit het IHP. Dat heeft te
maken met het aantal leerlingen en benodigde
m2.

Vraag: Moet het IHP niet worden aangepast nu
niet meer uitgegaan wordt van groepen maar
benodigde m2.

Antwoord. Er komt een nieuwe verordening. Dat
gaat uit van aantal m2 per leerling.

Vraag: Voldoen nu alle scholen aan de gestelde
eisen.

Antwoord: Alleen Aladon (vm Magnoliaschool)
moet nog worden verbouwd.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
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