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Vluchtelingen
snel naar Friese
noodopvang
:

Zeshonderd asielzoekers
kunnen enkele maanden in
Leeuwarden terecht

:

In Heerenveen en Harlingen
crisisnoodopvang voor
Syrische vluchtelingen

Goos Bies en Erik Betten

Leeuwarden | Een hal van het WTC
Expo in Leeuwarden wordt gereed gemaakt voor tijdelijke noodopvang
van maximaal zeshonderd vluchtelingen. Tussen half oktober en begin
januari worden asielzoekers hier gehuisvest in een setting die vergelijkbaar is met de grootschalige noodopvang in Assen, Zwolle en Goes.
Vluchtelingen kunnen, in afwachting van hun aanmeldprocedure, in
de noodopvang aan de westkant van
Leeuwarden even uitrusten van de
vaak heftige periode die achter hen
ligt, meldt de gemeente. Vanavond is
er een informatieavond in WTC Expo. De realisatie en het beheer van
noodopvang wordt uitgevoerd en betaald door het COA. Crisisnoodopvang is onder auspiciën van de gemeenten.
In Heerenveen en Harlingen krijgen vluchtelingen sinds vanochtend
onderdak in sporthallen voor zogenoemde crisisnoodopvang. In de Harlinger Waddenhal aan de Westerzeedijk worden vandaag maximaal 160
vluchtelingen verwacht voor maximaal twee perioden van 72 uur.
In Heerenveen komt de BlauwWithal aan It Hege Stik vanochtend
beschikbaar voor in elk geval 76
vluchtelingen, die ook voor 72 uur
opgevangen worden. Maximaal kun-

nen er tweehonderd vluchtelingen
terecht in de sporthal. Na drie etmalen komt de hal normaliter weer volledig beschikbaar voor sporters.
In de noodopvang wachten vluchtelingen op een plek in een aanmeldcentrum: dat in Ter Apel of het nieuwe in Budel. Hier beoordeelt de immigratiedienst IND of zij in aanmerking
komen
voor
een
verblijfsvergunning.
In de aanmeldcentra is momenteel onvoldoende ruimte, nu er zevenhonderd vluchtelingen per dag
binnenkomen. De IND houdt het
daarom voor veel vluchtelingen eerst
bij een registratie. Degenen die vandaag in Heerenveen en Harlingen arriveren hebben zo’n registratie op
zak, maar ze moeten later terug naar
het aanmeldcentrum om de aanmeldprocedure te doorlopen.
De crisisnoodopvang in Heerenveen is razendsnel geregeld. Dinsdagavond hield de gemeente Heerenveen nog een informerende bijeenkomst met de raad over vluchtelingenopvang. Toen had burgemeester
Tjeerd van der Zwan nog geen verzoek voor crisisnoodopvang ontvangen. Volgens de gemeente kwam dat
verzoek gisterochtend alsnog.
In Fryslân was tot nu toe alleen tijdelijke noodopvang op het terrein
van het asielzoekerscentrum in Burgum. Daar heeft het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) twaalf stacaravans met zeventig plaatsen in gebruik genomen.
Status
De huidige stroom vluchtelingen is
voor 95 procent afkomstig uit Syrië.
Volgens
regiomanager
Anneke
Haarsma van het COA krijgen bijna
alle Syrische vluchtelingen uiteinde-

De Blauw-Withal aan It Hege Stik in Heerenveen wordt klaargemaakt voor crisisnoodopvang: vandaag arriveren er zeker 76 vluchtelingen, die voor maximaal 72 uur onderdak krijgen. Foto: Niels Westra

lijk een status (tijdelijke verblijfsvergunning), wat inhoudt dat zij daarna
gehuisvest moeten worden, dat ze
recht hebben op onderwijs en dat ze
betaald werk mogen verrichten.
Die huisvesting is een taak voor de
gemeenten, maar de provincie Fryslân steekt hen de helpende hand toe.
Een gemeente of corporatie die een
gebouw wil aanpassen om er statushouders te kunnen opvangen, kan
aanspraak maken op een fonds van
de provincie. Dat liet VVD-gedeputeerde Klaas Kielstra gisteren weten
in Provinciale Staten.
Op voorhand is een bedrag van
ruim 730.000 euro gereserveerd,
waaruit maximaal 100.000 euro per
gebouw uitgekeerd kan worden. Dan
gaat het bijvoorbeeld om een kantoor waar woningen in gemaakt worden voor mensen van wie de asielaanvraag is gehonoreerd. Kielstra zei dat
er tot dusver geen aanvragen zijn binnengekomen.
De ChristenUnie vreest dat het genoemde budget niet toereikend is.
Daarom pleitte Statenlid Anja Haga
voor een uitbreiding van de regeling,
zodat geld niet het probleem kan
worden. Dat vond Kielstra wat voor-

Een gemeente die
een gebouw wil
aanpassen om er
statushouders op te
vangen, kan geld
krijgen van de
provincie

barig. Toch besloten Provinciale Staten in grote meerderheid dat de provincie klaar moet staan om de budgetten te verruimen. Ook droegen de
Staten de gedeputeerde op om direct
deel te nemen aan een werkgroep
van gemeenten en zo mogelijk te helpen met geld en met inzet van ambtenaren als dat nodig blijkt.
De laatste stand van zaken is dat er
uit het eerste halfjaar nog 71 statushouders een woning moeten krijgen
in Fryslân. Dit lopende halfjaar zijn

dat er nog eens vierhonderd. Volgens
Kielstra is de situatie nog onder controle. ,,Ik bel geregeld met de Friese
burgemeesters met de vraag of ze
hulp nodig hebben.” Tot dusver is dat
niet zo, maar de burgemeesters sluiten niet uit dat die hulpvraag komt.
,,Ik heb gezegd: die hulp krijg je.”
Van de 24 Friese gemeenten lopen
er negen duidelijk achter. Die krijgen
van Kielstra een ‘motivatiebrief’.
Twee gemeenten hebben in het eerste halfjaar zo’n achterstand gekend
dat de provincie samen met hen al bekijkt wat er gedaan kan worden. Dat
zijn De Fryske Marren en Littenseradiel.
De Friese PVV en de daarvan afgesplitste Fryske Frijheidspartij van
Jitske Eizema grepen dit onderwerp
aan om - voor het eerst in vijf jaar – in
te spelen op angstgevoelens voor ontheemden, door ze neer te zetten als
economische gelukszoekers en mogelijke terroristen. Het riep bij de
overige fracties felle reacties op. Uit
protest verliet de helft van de Statenleden zelfs de zaal bij het betoog van
Eizema.
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