
Voorzitter, 

Nog altijd bereiken veel vluchtelingen ons land. Gezinnen, alleenstaanden, kinderen ontvluchten 

oorlogsgeweld en komen naar Europa. Helaas zijn de vooruitzichten in landen als Eritrea en Syrië niet 

hoopvol en zit de opvang in de regio tjokvol. Naast dat er keihard gewerkt moet worden voor 

oplossingen aldaar, moet Nederland en Den Haag zich inzetten voor fatsoenlijke opvang, fatsoenlijke 

begeleiding en in geval van een status fatsoenlijke sociale voorzieningen. Dat is niet alleen onze 

morele plicht. Dat is een kwestie van menswaardigheid en solidariteit. Moet je onverhoopt huis en 

haard verlaten voor oorlogsgeweld en levensbedreigende toestanden, dan moet je kunnen rekenen 

op de solidariteit elders. Voor zolang het duurt. 

Na een moeizame aanloopfase, heeft Den Haag heeft zich van de goede kant laten zien de afgelopen 

maanden. Noodopvang in SZW. Grote ambitie voor de opvang van statushouders. Er is samen met 

vele actievelingen gewerkt aan menswaardige opvang. In het voortgangsbericht is het college hier 

lovend over. En terecht. Vele bewoners hebben laten zien hoe we samen Haags zijn. Altijd bereid de 

handen uit de mouwen te steken, met een sterk gevoel voor solidariteit en rechtvaardigheid. Dat is 

een groot compliment waard. In onze gesprekken in Bezuidenhout kwamen we tal van prachtige 

voorbeelden tegen. Meisjes die een lied hadden gemaakt, een schooldirecteur die zeer bevlogen nog 

eens even de taallessen verzorgt in de noodopvang en beslist al de handen vol heeft aan zijn eigen 

school, honderden vrijwilligers in de SZW-locatie, ondernemers die zich verenigden, activiteiten die 

werden georganiseerd. Geweldig. 

Vandaag spreken we over de voortgang van de opvang. Voorzitter, laat ik voorop stellen dat de PvdA 

veel waardering heeft voor de inspanningen die zijn verricht door het college. Er lijken locaties in 

beeld voor een substantieel deel van het aantal plaatsen dat we willen bieden. Wij zijn heel 

benieuwd naar de locaties en hopen er op dat de bewoners op een vergelijkbare wijze worden 

betrokken als bij de eerdere locaties.  

Onze bezorgdheid over de achterstand is echter niet weg. Hoe is de wethouder gevaren met de 

achterstand voor 2015, wat is de eindstand van vorig jaar? En hoeveel plekken gaat het college 

realiseren met de locaties die deze maand bekend worden gemaakt? Is dat genoeg? Lukt het om 

leegstaande panden te benutten en eigenaren stevig aan te spreken? Hoe gaan de discussies over 

rijksgebouwen, zoals de Julianakazerne? Lijkt me nog altijd een goede plek! Is de wethouder dat met 

ons eens, los van de vraag of het COA hierin al interesse heeft getoond. En voorzitter, lukt het de 

wethouder om de plekken die zijn toegezegd voor de taakstelling + 700 statushouders allemaal nog 

in 2016 te realiseren? 

En de kwaliteit? Wij kunnen ons voorstellen dat vanwege de snelheid wat concessies moeten worden 

gedaan op korte termijn op de kwaliteit van de woningen. Maar het lijkt ons niet de bedoeling dat 

mensen jarenlang in een containerwoning zitten. Zorgt de wethouder ervoor dat maximaal wordt 

ingezet op woningen waar mensen langer kunnen blijven wonen? Wellicht ook wanneer zij 

onverhoopt na vijf jaar alsnog niet terug kunnen keren? Met het oog op het gigantische tekort aan 

sociale woningen lijkt het me zinvol om ook verder te kijken dan de vijf jaar. Dan slaan we twee 

vliegen in een klap. Wij houden de wethouder aan zijn harde garantie dat de wachttijden in de 

reguliere sociale woningvoorraad niet zullen oplopen. 



Voorzitter, veel valt of staat met de financiering. Die moet grotendeels van het Rijk komen. Daar 

begint nu voorzichtig wat duidelijkheid over te komen, maar erg zeker is het nog niet. Nu is er net 

een bestuursakkoord gesloten door de VNG. Is de wethouder tevreden met deze afspraken? Is hij 

van mening dat er meer moet gebeuren? Wordt er voldoende geregeld voor participatie en 

integratie? Wordt er voldoende geregeld voor compensatie van eventuele bijstandsuitkeringen? Is de 

wethouder optimistisch over de bijdrage van het Rijk die in het voorjaar bekend zal worden? 

Voorzitter, de wethouder kondigt een plan van aanpak aan voor alle sociale randvoorwaarden: 

onderwijs, integratie, participatie, taal, toeleiding naar werk. In dat verband is het ook goed dat het 

college de huisvesting waar dat kan inbedt in wijken en buurten. Kan de wethouder aangeven hoe dit 

traject er uit ziet. Zijn er voldoende voorzieningen voor het leren van de taal en het snel actief 

worden in de Haagse samenleving. Maar is ook de psychologische begeleiding op orde? Uit het 

onderzoek van het WODC, SCP en WRR blijkt maar weer hoe cruciaal snelle integratie is. Dat 

voorkomt problemen later. Niet iets om sober te zijn, lijkt me. 

Tot slot voorzitter nog even terug naar SZW en de noodopvang. Het pand van SZW staat nu leeg. Is 

de businesscase voor de statushouders nu rond? Wanneer zullen de wooneenheden gereed zijn? 

Hoe verloopt het overleg met de buurt? Zoals aangegeven troffen en treffen wij vooral voorstanders 

aan voor opvang. Maar we weten ook het standpunt van het wijkberaad. Hoe gaat het college om 

met de schandelijke actie die door enkele bewoners in touw werd gezet waarin werd beweerd dat er 

2200 noodopvangplekken in de buurt zou komen? En hoe verbinden we de positieve initiatieven aan 

elkaar zodat de opvang van statushouders straks net zo’n succes wordt als de noodopvang? 

Voorzitter, tot slot de noodopvang. De locatie in Bezuidenhout is dicht. Ongeveer op het moment 

van de sluiting, werd bekend dat gemeenten in Nederland nog zeker 5000 plekken te kort kwamen in 

2015. De PvdA vindt dat Den Haag het aan kan om opnieuw 600 noodopvang bedden te bieden. 

Alleen al kijkend naar de mensen en bedrijven die onze partij benaderden, moet dat gewoon lukken. 

Zeker ook kijkend naar hoe een wijk als Bezuidenhout dit heeft gedaan. Is het college bereid om dat 

aanbod aan het COA te doen, om opnieuw noodopvang te bieden de komende maanden. Het is 

keihard nodig en lijkt me niet meer dan een teken van menselijkheid.  

Als je vlucht voor oorlogsgeweld, dan moet je op Den Haag en de Hagenaars kunnen rekenen. Dat 

kan, dat hebben we gezien. Dat kan opnieuw. 

 


