Open brief van de fracties BRUG-M en de KIJK!!! m.b.t. huisvesting van statushouders.
Aan: de Burgemeester en de inwoners van de gemeente Meerssen
Hoe gastvrij is Meerssen eigenlijk voor statushouders?
Elke gemeente in Nederland heeft een wettelijke taakstelling m.b.t. het huisvesten van
statushouders. Dit zijn asielzoekers van wie de asielaanvraag is ingewilligd. Deze mensen
ontvangen een (tijdelijke) verblijfsvergunning en verblijven dus rechtmatig in ons land en
worden voor de wet gelijk gesteld aan de Nederlanders.
Deze statushouders hebben dus recht op een inkomen/uitkering, een betaalbare woning en
mogen natuurlijk ook werken. Daarnaast hebben zij de plicht om in te burgeren en zoveel
als mogelijk mee te doen aan het maatschappelijke leven in hun nieuwe woonomgeving.
Meerssen had vorig jaar al moeite om statushouders te huisvesten en het lukt ook dit jaar
vooralsnog niet om aan de wettelijke taakstelling te voldoen. Dit houdt concreet in dat
Meerssen dit jaar nog 55 statushouders zou moeten huisvesten. Het mag duidelijk zijn dat
dit niet meer gaat lukken!
Hoe is Meerssen in deze situatie terechtgekomen?
Het is algemeen bekend, dat Meerssen relatief weinig huurwoningen heeft in de sociale
sector en dat het woningbestand voornamelijk uit koopwoningen bestaat. Dit is al
jarenlang zo. Dit probleem komt nu volop in beeld doordat er enkele jaren geleden een
grote vluchtelingenstroom zijn weg zoekt naar Europa. De vele oorlogen her en der in de
wereld dwingen mensen een veilig heenkomen te zoeken. Dit betekent dat er ook meer
vluchtelingen naar Nederland komen en alle gemeenten een aandeel moeten leveren in
crisisopvang, noodopvang, een AZC en/of huisvesting van statushouders.
Nu heeft het bestuur van de gemeente Meerssen onderzocht welke mogelijkheden onze
gemeente heeft in de opvang dan wel huisvesting van vluchtelingen/statushouders. Al snel
werd duidelijk dat Meerssen geen mogelijkheden heeft m.b.t. crisis-/noodopvang. Dus
werd afgesproken om ons met name te concentreren op de huisvesting van statushouders.
Daarvoor werd in de raadsvergadering van september 2016 een bedrag van 500.000 euro
gereserveerd.
De coalitiepartijen Focus, PGM en VVD hebben toen de voorkeur uitgesproken dit geld bij
wijze van solidariteitsbijdrage ter beschikking van omliggende gemeenten te stellen. Onze
fracties hebben zich uitgesproken voor het onderzoeken van alternatieven als huisvesting
in de eigen gemeente, zo nodig in ‘prefabwoningen’. De burgemeester gaf aan dat het
College van B en W zich zou inzetten om alle alternatieven te onderzoeken en ernaar te
streven om de taakstelling zover als mogelijk na te komen.
Inmiddels is bekend geworden dat Minister Plasterk een plan klaar heeft liggen om
gemeenten te beboeten als ze niet genoeg erkende vluchtelingen huisvesten. Dit aantal
wordt bepaald op basis van het inwonertal van een gemeente en dus niet op basis van het
aantal sociale huurwoningen.
In Limburg bevinden zich momenteel vier gemeenten, waaronder de gemeente Meerssen,
in de gevarenzone. Gedeputeerde Prevoo zal daarom ook met onze gemeente in gesprek
gaan, alvorens er een schriftelijke waarschuwing de deur uit gaat.
Nu hebben we op 3 november jl. onze jaarlijkse begrotingsvergadering gehad en de ware
aard van de coalitiepartijen Focus, PGM en VVD kwam toen écht aan het licht. Deze
partijen kwamen met een gezamenlijke motie, waarin de eerdere koers werd afgekapt en
er nu alleen nog maar sprake zou zijn van een solidariteitsbijdrage t.b.v. de opvang van
vluchtelingen en huisvesting van statushouders! Bovendien werd het gereserveerde bedrag
teruggeschroefd van 500.000 euro naar 300.000 euro. Tijdens diezelfde

begrotingsvergadering heeft KIJK!!! nog een motie ingediend in de lijn die het college tot
dat moment volgde. Ook omdat het plaatsen van prefabwoningen de mogelijkheid biedt
via de verhuur ervan inkomsten voor de gemeente te genereren. Een solidariteitsbijdrage
aan omliggende gemeenten ben je gewoon kwijt.
Het gegeven dat we als gemeente te maken hebben met een wettelijke taakstelling waar
we als gemeentebestuur onze verantwoordelijkheid voor dienen te nemen, was blijkbaar
niet zwaarwegend genoeg voor de coalitiepartijen en legden zij naast zich neer. De motie
werd aangenomen door de coalitiepartijen Focus, PGM, VVD en ook het CDA stemde voor.
Fractie BRUG-M en fractie KIJK!!! stemden tegen.
De coalitiepartijen leggen hiermee niet alleen een wettelijke verplichting naast zich neer,
ze nemen ook het risico van een boete en hun solidariteit en medemenselijkheid met
statushouders is ver te zoeken. Ze kopen een wettelijke en morele verplichting af en laten
andere gemeenten het verder opknappen! Hoe gastvrij ben je dan? Hoe solidair ben je dan
t.o.v statushouders? Hoe solidair ben je dan t.o.v. andere gemeenten? Maar als er
opmerkingen gemaakt worden als: "Onze eigen inwoners willen ook een
huurwoning" .............. dan geeft dat te denken !
Nu de moraal van dit verhaal:
Wij - de fractie van BRUG-M en de fractie KIJK!!! - steunen onze burgemeester WEL in
haar streven om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en ons tot het uiterste
in te spannen om onze bijdrage aan de vluchtelingenproblematiek zelf ter hand te nemen
en dit niet af te schuiven op een buurgemeente. Tevens zijn wij van mening, dat we als
gemeente Meerssen een open en gastvrije uitstraling moeten hebben naar deze nieuwe
mede-burgers, die vaak al genoeg ellende hebben moeten door staan. Bovendien zien wij
met de komst van erkende vluchtelingen ook kansen voor onze gemeente: ons inwonertal
groeit weer en we zien de diversiteit in de samenstelling van onze inwoners als een
verrijking. Zo kun je het ook bekijken!
Omdat de fractie BRUG-M en de fractie KIJK!!! altijd proberen mee te denken in
oplossingen hebben we een bijlage bijgevoegd met voorbeelden van semi-permanente
woonunits en hebben we een aantal locaties benoemd, waar deze woningen gerealiseerd
zouden kunnen worden. Dit zijn voorbeelden van goede, betaalbare woonvormen als
alternatief voor sociale huurwoningen.
Het gaat - zoals gezegd - om ongeveer 55 mensen, dat kunnen zo'n 13-15 gezinnen zijn.
Dan gaat het om ongeveer 13-15 woonunits. Het aanvankelijke budget van 500.000 euro
zou hiervoor zeker toereikend zijn geweest, omdat er ook gewoon huur betaald gaat
worden door de huurders.
Wij denken dat dit voor Meerssen zeker haalbaar moet zijn! Maar ook hier geldt: "Waar
een wil is, is een weg.”
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