
PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

DORDRECHT

Amendement PVV Dordrecht
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De raad van de gemeente Dordrecht, in openbare vergadering bijeen op 7 februari 2023,
behandelend agendapunt 36 "Wensen en bedenkingen voornemen tot vestiging van
asielzoekerscentrum in Dordrecht",

Besluit het volgende te wijzigen:

Het voorgesteld besluit op blz. 5 van het raadsvoorstel te vervangen door een nieuw besluit, te
weten:

quid en duidelijk de wens richting het college uit te spreken om het voornemen tot het mogelijk
maken van een asielzoekerscentrum in de gemeente Dordrecht per direct in te trekken."

Toelichting:

1. Het Nederlandse beleid m.b.t. asielzoekers is niet het juiste. Asielzoekers horen pas na vele jaren
of ze mogen blijven of moeten vertrekken. Wat de PVV betreft, zijn de aantallen ook veel te groot.
Maar als er mensen binnenkomen dan vindt de PVV dat we ook mogen verwachten dat ze
integreren in onze samenleving. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de nieuwkomers
en huidige inwoners. Van onze kant: wees duidelijk in wat je van ze verwacht. De taal leren en
werken, in eerste instantie. Meedoen in onze samenleving is de enige juiste keuze. Hierin past
stimulans maar ook een stok achter de deur. Niet integreren is voor de PVV niet acceptabel.

2. Het huidige besluit gaat uit van het mogelijk maken van een asielzoekerscentrum voor minimaal
500 asielzoekers op bedrijventerrein DistriPark. Een locatie waar grote haken en ogen aan zitten.
Zo ligt de locatie vlakbij de Wieldrechtse Zeedijk (wat tot terechte zorgen leidt bij bewoners) en
kan de komst van een AZC resulteren in beperkingen voor bedrijven die zich op het nieuwe
bedrijventerrein willen vestigen.
Ook is het onduidelijk voor de PVV hoe wordt omgegaan met de wijziging van de bestemming, van
industrie naar huisvesting. De verwachting is namelijk dat het AZC er langere tijd zal zijn. De PVV
hecht aan een correcte procedure van bezwaar en beroep. In ieder geval wil de PVV dat er een
ruime periode wordt uitgetrokken voor overleg en inspraak door de bewoners. Overigens klagen
veel inwoners over de communicatie van de gemeente met de inwoners.

3. De PVV is van mening dat de gemeente Dordrecht geen enkele locatie zou moeten aandragen
voor een asielzoekerscentrum.
De Nederlandse en Dordtse samenleving worden namelijk door het beleid van de verschillende
kabinetten Rutte geconfronteerd met de huisvesting van steeds meer asielzoekers en
statushouders.
Dit heeft dramatische sociaaleconomische gevolgen en verergert de nu al enorme woningcrisis.



Een deel van het totaal aantal asielzoekers dat in Nederland wordt opgevangen zal uiteindelijk
namelijk statushouder worden en een aantal daarvan zal een woning aangeboden krijgen in
Dordrecht. De gemeente Dordrecht heeft veel te weinig huurwoningen en ook het huidige college
bouwt onvoldoende. De wachtlijsten voor de huidige inwoners zijn al veel te lang en deze blijven
ook met het huidige beleid veel te lang, hetgeen onacceptabel is en onverantwoordelijk.
Daarnaast zijn steeds meer inwoners van Nederland en Dordrecht arm. Er zijn al veel problemen.
Er is onvoldoende zorg, er zijn steeds meer mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank enz.
Nederland is gewoonweg niet in staat deze aantallen asielzoekers te huisvesten. Onze eerste
prioriteit is om onze huidige inwoners te helpen. Het valt de PVV op dat, nu het gaat om
asielzoekers, er van alles mogelijk wordt gemaakt in Dordrecht. De afgelopen jaren is het
busvervoer versoberd en nu wordt er direct een buslijn verlengd.

4. De spreidingswet is nog niet aangenomen, dus is dit collegebesluit sowieso overbodig. Maar
zelfs als je vooruit zou lopen op het aannemen van de spreidingswet dan nog zitten we in de
vrijwillige fase, tot 1 mei 2023. De PVV ziet geen enkele reden dat Dordrecht nu vrijwillig zich
bereid zou moeten verklaren om "als voorbeeld" asielzoekers op te vangen.

Hoewel in het raadsvoorstel valt te lezen dat het kabinet studeert op maatregelen om het
beperken van de instroom te kunnen sturen, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit tot ander
kabinetsbeleid gaat leiden, gezien het volledig ontbreken van politieke wil en daadkracht in het
verleden. De asielzoekerscrisis is immers al jaren gaande.

Er dient dan ook een krachtig signaal vanuit de raad en het college te komen.

D.T.J. van Leeuwerlfra4i r.zifter--
PVV Dordrecht


