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Geacht College, 

Uiteraard is het ook uw College niet ontgaan dat er de laatste maanden een vergrote 
toestroom is van vluchtelingen naar de landen van de EU, waaronder Nederland. Mensen 
die om uiteenlopende redenen, met letterlijk levensgrote risico's voor henzelf en hun 
gezinnen hun land ontvluchten, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. 
Om deze grote groep vluchtelingen in ons land te kunnen opvangen heeft het kabinet 
vrijdag j.l. maatregelen aangekondigd en financiële middelen vrijgemaakt. Er wordt 
daarbij een sterk beroep gedaan op gemeenten om opvang- en woonruimte beschikbaar 
te stellen. 

De PvdA fractie in Provinciale Staten is voor een ruimhartig opvangbeleid waarbij de 
mensen om wie het gaat zich welkom weten In ons land. Wij willen In deze humanitaire 
noodsituatie de Groningse gemeenten die een bijdrage leveren aan de opvang van 
vluchtelingen dan ook niet alleen moreel maar, waar nodig ook materieel ondersteunen. 
Opvang Is de eer ste stap. Niet minder belangrijk is de tweede stap: de mensen die in ons 
land, met name in onze provincie worden opgevangen ook in staat te stellen zinvolle 
activiteiten te verrichten en daarmee een bijdrage te leveren aan onze Groningse 
samenleving. Wij moeten als provincie laten zien dat we de mensen die hier als 
vluchteling naar toe gekomen zijn óók kwaliteit van leven bieden en hen van meet af aan 
behandelen als onderdeel van onze samenleving. De provincie Groningen heeft naar onze 
mening hier met alle Groningse gemeenten en maatschappelijke organisaties en -
instanties die vanuit hun doelstellingen op dit terrein actief zijn een belangrijke taak. 

In dat kader leggen wij u de volgende vragen voor: 
1. Onderschrijft u ons standpunt dat Nederland, in afstemming met de andere EU-ianden, 
in deze humanitaire noodsituatie een ruimhartige opvang moet realiseren van de mensen 
die naar ons continent zijn gevlucht? Zo nee, waarom niet? 
2. Bent u met ons van mening dat ook Groningse gemeenten vanuit dezelfde opstelling 
een minstens evenredig deel van de vluchtelingen moeten opvangen, huisvesten en 
verzorgen? Zo nee, waarom niet? 
3. Kunt u ons op korte termijn inzicht verschaffen in het aantal vluchtelingen dat in onze 
provincie zou moeten respectievelijk kunnen worden opgevangen en in de initiatieven 
van Groningse gemeenten om die opvang te realiseren? Zo nee, waarom niet? 



4. Bent u bereid om, waar nodig de Groningse gemeenten die het betreft financieel of 
anderszins te ondersteunen in het realiseren van deze adequate opvang? Zo nee, 
waarom niet? 
5. Bent u bereid om in gesprek te gaan met alle Groningse gemeenten en met 
maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers, die met de 
vluchtelingenopvang te maken hebben, in welke mate zij bij kunnen dragen aan de 
opvang van opname van de huidige toestroom van vluchtelingen in onze Groningse 
samenleving? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet. 

Statenfractie Partij van de Arbeid 
Gert Engelkens 


