
Er zijn duizenden mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Met name in Syrië.
Ook Nederland heeft een verantwoordelijkheid om deze vluchtelingen een veilig thuis te 
bieden. Maar ook moeten we niet wegkijken bij de problemen die hierbij komen kijken.

De beste oplossing is vrede in Syrië, maar dat is niet iets waar wij als gemeenteraad veel 
aan kunnen doen. Wel kunnen wij bijdragen om vluchtelingen in onze gemeente een 
veilige plek te bieden. De vraag voor onze raad is dus simpel. Willen wij wel of niet deze 
mensen helpen. Voor de PvdA zegt: JA, dat moeten wij doen. De vluchtelingen zijn al in 
Nederland en we kunnen die mensen niet aan hun lot overlaten. Die verdienen 
menswaardige opvang. En als wij als gemeente niet helpen dan worden andere 
gemeenten onevenredig belast. De situatie in Oranje, waarbij de staatssecretaris 
gedwongen werd om leegstaande bedden te gebruiken komt vooral doordat andere 
gemeenten niet solidair zijn. 

Wegkijken voor problemen moeten we niet doen, dat zei ik net ook al. Het opvangen van 
vluchtelingen in een woonwijk roept vragen op. De informatie uit de inspraakbijeenkomst 
vorige week was daarom heel waardevol voor ons. De vorm was een stuk minder 
waardevol. Ik ben zelf ook een Amsterdammer en heb ook wel het hart op de tong. Maar 
veel reacties in P3 en dan met name richting voorstanders van opvang waren kut met 
peren. Er is een groep mensen heel erg tegen de opvang van vluchtelingen en er is een 
groep heel erg voor de opvang van vluchtelingen. Maar toon respect voor elkaar. Wat mij 
ook duidelijk is, is dat de grootste groep in Purmerend en in Nederland het niet goed weet, 
hoe we nu verder moeten. Ik heb de afgelopen week veel van die mensen gesproken en 
die willen allemaal de vluchtelingen helpen maar hebben ook zorgen.  

Veel zorgen zijn gebaseerd op informatie die als feit wordt aangenomen. Informatie die 
vaak niet klopt of onvolledig is. Het staat op Facebook hebben we vaak gehoord. Maar ook 
terechte zorgen over veiligheid en de omvang van de opvang werden geuit. Drie punten 
hebben we vanuit P3 en discussies met inwoners en mensen uit onze omgeving opgepikt.

1. Er is meer draagvlak is voor kleinschalige opvanglocaties onder de inwoners. Iets wat 
inmiddels ook in andere gemeenten duidelijk is geworden. De landelijke politiek is druk 
bezig om het COA te bewerken om de criteria voor locaties te versoepelen en het is mij 
duidelijk dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

2. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Er is geen direct verband tussen opvang van 
vluchtelingen in Purmerend en de wachtlijst voor Purmerendse woningen. De 
woningen gaan naar statushouders. Maar op termijn komt de druk op de wachtlijst er 
wel. Een wachtlijst die in Purmerend al veel te lang is. De PvdA hamert al jaren op het 
feit dat we meer moeten bouwen. Ik noem de 30%. We werden weggehoond. Al die 
partijen die nu geen vluchtelingen in Purmerend willen opvangen en de wachtlijsten als 
argument voor gebruiken, moeten zich schamen. En eens eindelijk ons steunen om 
meer sociale woningen in Purmerend te bouwen. Het is cynisch dat een vluchtelingen 
probleem ons moet gaan helpen om eindelijk de wachttijd voor een woning voor onze 
inwoners te verkorten. 

3. Baanstee Noord lijkt voor inwoners en ook voor de PvdA een goede optie voor een 
AZC. Het lijkt ons een betere plek dan alle andere opties die het college heeft 
beschreven. We zijn het er ook niet mee eens dat het college de Baanstee Noord heeft 
uitgesloten. Ook hier geldt dat de criteria van het COA schuiven. De locatie aan de 
Westerweg naast de manege vinden wij overigens helemaal niet geschikt. 



Hoe nu verder?

De PvdA vindt dat het college de vraag van de commissie niet goed heeft opgepakt. Er 
had een inventarisatie van mogelijke locaties moeten komen, zonder deze op voorhand af 
te schrijven of als voorkeur te kiezen. Het college had eigen criteria moeten gebruiken om 
te bepalen of locaties geschikt zijn. Vervolgens had ze samen met omwonenden en COA 
draagvlak moeten zoeken en kijken onder welke voorwaarden een locatie geschikt zou 
kunnen zijn voor opvang. Bv door het kleinschaliger te maken of bepaalde eisen te stellen. 
Zo zou er in de Nijlstraat bv aan het COA gezegd kunnen worden dat deze locatie alleen 
geschikt is voor gezinnen.

Wat het college nu heeft gedaan is onrust veroorzaken in de hele stad, waarbij inwoners 
de indruk krijgen dat het al is besloten zonder gehoord te zijn. Dat is geen van buiten naar 
binnen werken waar dit college zich mee op de borst slaat. Ook vinden we het college 
apathisch staan kijken naar dit probleem zonder de regie te nemen. Ik heb gesproken met 
andere bestuurders in den lande en niemand begrijpt waarom het college in Purmerend er 
niet in slaagt contact te krijgen met het COA. Zelf bij onze kleine buren is er inmiddels al 
opvang geregeld. Dat leidt mij ook tot de vraag aan het college, wat zij nou zelf vindt van 
de opvang van vluchtelingen. Ik begrijp uit mijn technische vragen dat alle wethouders in 
dit college de locaties in het voorstel steunen. Maar zijn zij ook allen bereid om 
vluchtelingen op te vangen in Purmerend?

Wij willen dat het college de regie naar zich toe trekt, een nieuwe lijst maakt met locaties 
voor tijdelijke en reguliere opvang zonder er vooraf een kwalificatie aan te hangen. En kijk 
ook naar bedrijfspanden. Vervolgens gaat het college met COA en bewoners in overleg 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden van elke locatie en gaat dan voor zover 
mogelijk over tot uitvoering. Wat ons betreft kunt u dit proces morgen al starten met het 
verzoek van Parnassia. En ik hoop dat u dit alles doet met een koel hoofd en een warm 
hart.


