Voorzitter,
Nederland heeft een centrumrechts kabinet en dat merken we. In hoog tempo verlaagt Den
Haag de overheidssteun voor vluchtelingen. Den Haag snoeit zwaar en gemeenten moeten
volgen. Maar wat ons in het optreden van het college echter heeft verbaasd is de snelheid
waarmee wordt gevolgd. Daadkracht is goed – en Groenlinks vindt echt dat dit college en
deze wethouder in andere gevallen goed handelen. Maar hier is volgens ons sprake van
overhaast en ondoordacht handelen. Zeker als geen perspectief wordt geschetst op de
toekomstige situatie. In het memo van Het College van 15 februari jl stond de opmerking “In
2013 zal SPIN geen activiteiten meer uitvoeren in opdracht van de gemeente en zal het
subsidiebedrag NIHIL zijn. Er dreigt nu iets te ontstaan van we stoppen met het één en
daarna……. Dat zien we dan wel weer.
Dat vinden wij overhaast en onzorgvuldig. Wij raadsleden hebben een zorgplicht voor
inwoners van onze gemeente. Maar hoe kunnen wij controleren of die taak wordt
waargemaakt als we niet weten wat het college straks nog doet? Wat is de betekenis van dit
besluit voor lopende inburgeringtrajecten? Er functioneert nu een begeleidingssysteem
waarin elke vluchteling een vrijwilliger krijgt toegewezen. Wat is de visie op deze werkwijze?
Waarom pakt het college eigenlijk al zo door? Hoe zeker is het dat de Haagse plannen
inderdaad doorgaan gezien het dreigende gebrek aan draagvlak voor dit kabinet?
Voorzitter, ik heb ooit mijn kamer opgezegd voordat ik een nieuwe kamer had gevonden.
Daar kreeg ik grote spijt van. Daar doet de handelwijze van het college aan denken. Wij
dienen daarom een motie in waarin wij het college oproepen :
• zorgvuldig om te gaan met de in 2011 en 2012 gestarte en te starten
inburgeringtrajecten en te komen met een notitie waarin wordt aangegeven hoe de
in de loop der jaren door vrijwilligers van SPIN opgebouwde netwerken en
deskundigheid ook in de toekomst worden benut.
Tenslotte voorzitter, tijden, visies, organisaties en financiën veranderen. Dat kan zo zijn,
maar laat één blijven. Laat het echt de intentie blijven dat asielgerechtigden in Houten ook
in de toekomst echt welkom worden geheten. Omdat het in ons belang is dat zij goed
integreren, maar ook omdat wij dit ook zouden willen als wij in een ander land een nieuw
bestaan zouden moeten opbouwen.

