Voorzitter,
Geachte leden van de raad,
Zoals u zich kunt voorstellen of wellicht al hebt
begrepen is er met het voornemen om een AZC te
vestigen in de PWA-kazerne wederom grote beroering
ontstaan in de wijk. Wij vinden dat hier eerst een
gesprek met de buurt over had moeten plaatsvinden
voordat er een beslissing genomen werd. Het college heeft eerder toegegeven
dat de communicatie beter moet. Ik heb drie weken geleden een verzoek om
informatie ingediend.
Daarnaast moet zoiets binnen de gemeenteraad besproken worden. Een AZC is
niet iets wat alleen buurtbewoners en omwonenden aangaat maar de hele
stad. Natuurlijk moeten wij asielzoekers helpen en dat kan ook in Gouda.
Ik roep de raad op dit debat te entameren met daarbij onder meer de volgende
3 punten:
1) Er is grote onduidelijkheid hoe de plannen nu tot stand zijn gekomen. Er is
op 20 juli gebeld door het COA. Op 8 september is er een formeel verzoek van
het COA verstuurd. Daartussen is iets gebeurd. De bewoners willen dat graag
weten en de raad moet het weten. De inloopavond bracht helaas veel
verwarring.
Wethouder Bergman zei op de inloopavond: “het COA verzocht om een plek
voor noodopvang voor 3000 mensen. Dat kon niet in Gouda, heeft het College
geantwoord en gewezen op de PWA-kazerne”. Misschien vergist ze zich, maar
wie heeft het COA dan wel getipt?
2) Wij pleiten voor opvang waarbij bewoners betrokken worden en inspraak
hebben. Wij vragen de raad het college te stimuleren een open houding te
hebben en hier op aan te dringen bij het COA.
Diederik Samsom zei het afgelopen zondag als volgt bij Buitenhof:
“Omwonenden moeten betrokken worden bij de vormgeving, de timing, de
omvang en de locatie van de vluchtelingenopvang”
Vanochtend zei Linda Voortman, lid 2e kamer voor GroenLinks: Kleinschaliger
opvang asielzoekers heeft meer voordelen, onder meer dat draagvlak beter te
verwerven is en het bevordert eerder de integratie van mensen.
SCP-directeur Putters stelde vorige week in Trouw dat de overheid burgers die
zich ongemakkelijk voelen over de sterk gestegen asielinstroom voor
voldongen feiten stelt. ‘De besluiten worden niet altijd genomen door de
mensen die ook de gevolgen dragen.”
3) Als laatste punt een stellen wij een goed locatieonderzoek voor. Ik breng
maar even in herinnering de leegstand van 75000 vierkante meter.
Nu het niet gaat om noodopvang is er best tijd voor een debat en een
onderzoek. Gouda kan meer doen samen met de inwoners.
Als laatste wil ik de raad meegeven dat wij de toezegging gedaan door
wethouder Tetteroo om met de buurt te gaan praten na de zomer graag
ingevuld zien. Hij is meer dan welkom.

