
SP - Toelichting verzoek tot agendering 
 
T.a.v. "vluchtelingen" bleek tijdens een overleg van statenleden met GS dat er onduidelijkheid is over 
de exacte rol van de staten als er tot een snelle lokatiekeuze moet worden besloten met gevolgen 
voor andere beleidsterreinen. Wat is de ruimte voor de staten om dit proces te beïnvloeden en is de 
reactie van GS daarop bevredigend? 
 
Wat betreft het "Strategisch Kader" heb ik aan de overige fractievoorzitters duidelijk gemaakt dat dit 
stuk in de Staten hoort te worden besproken. Het betreft hier de invulling van een uitvoeringsagenda. 
Daar horen de Staten zich over uit te spreken! Dat de inhoud min of meer valt af te leiden uit het 
coalitieakkoord doet m.i. niet ter zake. Het coalitieakkoord heeft ook geen reguliere behandeling in de 
Staten gehad.  
 
 
 

 
 
 
PVV  - Toelichting verzoek tot agendering  
 
Op de agenda staat de brief van 1 december jl. ter kennisname. 
  
Intussen zijn wij twee maanden verder. Is het in tal van gemeenten onrustig op inspraakavonden en 
kunnen na de gebeurtenissen in Keulen (en vele andere plaatsen in Europa) de grootste goedpraters 
en wegkijkers zelfs niet meer ontkennen dat met deze massale instroom uit bijna uitsluitend 
islamitische landen de verhoudingen ook in onze provincie op scherp zijn komen te staan. Dat de 
vraag is of de veiligheid nog kan worden gewaarborgd.  
  
Voelt nu niemand, anders dan de leden van de PVV-fractie, de behoefte om ook op het politieke 
podium van de provincie, die actief betrokken is bij de huisvesting van asielzoekers, te signaleren wat 
iedereen in Nederland signaleert, namelijk dat het zo niet langer kan? Wenst men, als men zich 
daarvan geen rekenschap wenst te geven, dan in ieder geval publiekelijk kenbaar te maken ook 
persoonlijk de politieke gevolgen van deze handelswijze te accepteren? 
  
Andere concrete vraag is. Wij spraken over 3.000 exta noodopvangplekken. In hoeverre worden die 
nu ingeveld op de locaties die nu in het nieuws verschijnen of komen die 3.000 daar zelfs nog 
bovenop? 
  
 




