Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Onderwerp: Schriftelijke vragen van de fractie van GrienLinks aan het College van
Burgemeester en Wethouders als bedoeld in artikel 50 van het Reglement van Orde van de
Raad
Burgum 17 juli 2017,
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Twee weken geleden werd onze gemeente opgeschrikt door de uitzetting van een Afghaans
gezin uit onze gezinslocatie. Wij herinneren ons natuurlijk onmiddellijk de uitzetting van een
ander Afghaans gezin in september 2016, die ook naar buiten- in het nieuws- kwam.
Er zijn verschillen, maar de fractie van GrienLinks stelt dat het in beide gevallen gaat om
uitzettingen 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 beelden van de uitzetting kunnen zien op Omrop Fryslân, Wâldnet en YouTube.
Deze beelden laten zien hoe wanhopig mensen waren wat de uitzetting van dit gezin
aangaat. Dit alles heeft impact op de openbare orde en veiligheid in onze gemeente.
GrienLinks vindt dat gezien de berichten in de media en op de radio van gerenommeerde
organisaties dat een menswaardige en veilige terugkeer van Afghaanse uitgeprocedeerde
asielzoekers op dit moment absoluut niet kan.
Ondanks deze serieuze berichten van onveiligheid werd op 4 juli een Afghaans gezin van
onze gezinslocatie opgehaald om uitgezet te worden naar Afghanistan. GrienLinks maakt
zich ernstig zorgen over deze mensen die tot 4 juli inwoners van onze gemeente waren.
Daarnaast wonen op dit moment Afghaanse gezinnen in Burgum die elk moment opgehaald
kunnen worden om te worden uitgezet naar Afghanistan.
In de bestuurlijke reactie van onze burgemeester wordt primair verwezen naar rijksbeleid,
dat eenvoudigweg stelt dat uitgeprocedeerde vluchtelingen uitgezet dienen te worden.
De fractie van GrienLinks vindt deze reactie onvolledig.
Naast het uitvoeren van rijksbeleid heeft de gemeente een eigenstandige
verantwoordelijkheid. Dit omdat het College van B en W moet zorgdragen voor humaan en
integer bestuur van de gemeente. Was dit niet zo dan zouden we echt slechts een
buitenpost, filiaal van Den Haag zijn, zonder enige eigen toetsing aan goed bestuur en
openbare orde.

De burgemeester van Weert vindt dat een burgemeester beslist als het over openbare orde
gaat. Hij gaf huisarrest aan asielzoekers die zich misdragen. Dezelfde burgemeester hielp
eerder een gevluchte Syrische moeder met haar 4 kinderen onderduiken om uitzetting te
voorkomen.
Een burgemeester c.q. college kan eigen afwegingen maken omtrent inzet politie en
bescherming in verband met veiligheid. Dat is geen Rijksbeleid. GrienLinks wil deze ruimte
onderzoeken, zichtbaar maken, waar mogelijk opeisen en bespreken.

Wij hebben de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:


Hoe kijkt het college van B en W aan tegen de gestelde gescheiden
verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeente?



Wat ziet het college als de verantwoordelijkheid van een gemeente, wat is de ruimte
die een gemeente heeft en hoever reikt onze zorgplicht, als het gaat om het
uitvoeren van Rijksbeleid wat het uitzetten van gezinnen van onze gezinslocatie
betreft?



Welke opvatting heeft het college over veiligheid en openbare orde omtrent het
uitzetten van gezinnen?
Welke opvatting heeft het College in deze als er ernstige waarschuwingen zijn dat het
land waar naartoe uitgezet wordt niet veilig is?



Is het college bereid over deze opvattingen te reflecteren met de Raad, andere
vertegenwoordigers en de samenleving?

Brigitta Scheepsma
GrienLinks Tytsjerksteradiel

