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DRAAGVLAK Burgemeester en wethouder gaan met COA in gesprek over eventueel geschikt vastgoed binnen gemeente

Raad Stein steunt motie asielopvang
door Eric van Dorst
STEIN – Het ernstig bedreigen van

de raadsleden José Ie (PvdA) en
Paul Thomassen (DOS) weerhield de raad van Stein er gisteren niet van de motie over vluchtelingenopvang aan te nemen.
Deze motie, een combinatie van de
voorstellen die Ie en Harry Govers
afzonderlijk hadden geformuleerd,
behelst dat burgemeester en wet-

houders gaan onderzoeken of in
Stein vastgoed beschikbaar is, dat
geschikt kan worden gemaakt voor
tijdelijke kleinschalige opvang van
asielzoekers. Deze gebouwen moeten dan wel met de inzet van ‘acceptabele financiële middelen’ voor
dit doel geschikt te maken zijn.
Aanvullende voorwaarden, op verzoek van het college aan de motie
toegevoegd, zijn dat over plaatsing
van asielzoekers goed wordt gecommuniceerd met alle betrokken par-

tijen en er draagvlak voor wordt gecreëerd in de directe omgeving van
opvangplekken. Over de geschiktheid van mogelijke locaties zal het
college met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in overleg
treden. Wethouder Chris Fiddelers
maakte daarbij wel de kanttekening dat het COA momenteel dringend vraagt om grote accommodaties voor de opvang van minstens
driehonderd vluchtelingen. „Die
heeft Stein zeker niet. Het kan dus

zijn dat het COA niet geïnteresseerd is in ons aanbod”, hield de
wethouder de raad voor. Omdat de
nood in het hele land steeds hoger
wordt, wilde een ruime raadsmeerderheid desondanks dat ook Stein
proactief aan de slag ging, al had de
gemeente van het COA nog geen
verzoek voor opvangplekken gekregen. Alleen de VVD en Fiddelers’
eigen partij CMB stemden tegen de
motie. VVD’er Peter Salden wees
erop dat Stein de taakstelling voor

het huisvesten van 44 statushouders dit jaar nog niet had gerealiseerd en noemde geloof in nog grotere ambities naïef. CMB vond de
motie te onduidelijk. Wel vroeg
fractieleider Jack Meijers binnen
twee maanden van het college inzicht in de opvangmogelijkheden
in Stein. De discussie werd overschaduwd door de anonieme bedreigingen aan het adres van Ie en
Thomassen, die het initiatief van
de PvdA al eerder openlijk steunde.

