Voorzitter

Ik loop nu al een week met een knop in mijn maag. Een knoop omdat ik me afvraag:
Wat is de verantwoordelijkheid van een gemeente
Wat is de ruimte die een gemeente heeft
En hoever rijkt onze zorgplicht
Als het gaat om het uitvoeren van Rijksbeleid en dan bedoel ik nu het uitzetten van gezinnen van
onze gezinslocatie.
Op dinsdag 4 juli werden wij opgeschrikt omdat een Afghaans gezin van onze gezinslocatie opgehaald
werd om te worden om uitgezet. Wij herinneren ons natuurlijk meteen de uitzetting van een ander
Afghaans gezin in september 2016 die ook naar buiten- in het nieuws- kwam .

Er zijn verschillen maar GrienLinks stelt vast dat het in beide gevallen gaat om uitzetting van
Afghaanse gezinnen. Bij de uitzetting van dinsdag 4 juli hebben mensen op de gezinslocatie duidelijk
willen maken dat het Afghaanse gezin dat weggevoerd werd op dit moment echt niet terug kan naar
Afghanistan. We hebben allemaal de beelden van wanhoop kunnen zien. Zij hebben geprobeerd te
voorkomen dat het gezin afgevoerd werd.
Ook zijn de mensen, net als in september 2016 naar het gemeentehuis gekomen om hiervoor
aandacht te vragen.

Gisterochtend stapte ik in de auto en hoor ik op radio 1 dat Europa van de Afghanen af wil. In ruil
voor 15 miljard voor 4 jaar neemt Afghanistan alle vluchtelingen weer op. Vluchtelingen voelen zich
afgekocht. Afghanistan is het meest corrupte land van de wereld. Al het opbouwgeld gaat niet naar

de mensen maar naar de regeringsleiders. Zij vullen hun zakken. Hulp leidt in Afghanistan tot meer
corruptie

Afghanistan is echt niet veilig. De correspondent in Afghanistan vertelt dat ze verschrikkelijke
verhalen hoort, mensen die hoopvol vertrokken , maar er is geen huis, geen school, geen baan, geen
elektriciteit, geen drinkwater. Het is uitzichtloos. In Pakistan leven miljoenen Afghanen en Pakistan
wil graag dat deze mensen terugkeren. Een hogere commissaris van de Vluchtelingenorganisatie van
Pakistaanse afkomst adviseert Pakistan echter om te wachten met terugkeer. Hij zegt : je laat zelfs je
hond nu niet terugkeren naar Afghanistan.
Op 4 Juli is een Afghaans gezin opgehaald uit Burgum om vervolgens naar Afghanistan uitgezet te
worden. Op onze gezinslocatie wonen meer gezinnen die terug moeten naar Afghanistan. Mensen
die wonen in onze gemeente.
De raad is door burgemeester Gebben middels een brief geïnformeerd over de gebeurtenissen van 4
juli.
Hij geeft aan dat het bij de uitzetting van gezinnen van onze locatie gaat om Rijksbeleid. Hij geeft ook
aan dat een gemeente weinig tot geen invloed op dit beleid heeft.
Voorzitter
Ik vraag me dan af: wat is dan het beetje invloed dat we wel hebben?
En kunnen we wellicht meer invloed uitoefenen of invloed opeisen?
En betekent geen of weinig invloed dan ook geen verantwoordelijkheid?
Wat is de rol van een gemeente in deze qua bestuur, zorg en veiligheid.

