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29 JUNI 

Agendapunt 1 Vertrouwen 

Voorzitter, 

We hebben een half jaar verspeeld. We kunnen praten tot we een 
ons wegen maar vertrouwen is een gevoel dat een ieder zelf 
bepaalt. 

Dat gaat niet alleen over het dossier vluchtelingen, dat gaat ook 
over gewoon kunnen rekenen op elkaar.  

Dat moet je niet beloven,dat moet je doen 

En D66Geldermalsen vind de methode om met elkaar te praten, 
de gesprekstafels een goede stap en dat moeten we vaker doen, 

En zo moeten we meer met elkaar doen, wij vinden het een rijke 
oogst, wij vinden het waardevol en wij willen u daarvoor 
bedanken. 

Wij hopen dat wij vanavond als hele raad uw inbreng gebruikt als 
basis voor oplossingen. 
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Agendapunt 2 Vluchtelingendebat 

Voorzitter, 

Een azc in onze gemeente, ook in kleinere vorm, is voor ons geen 
optie.  

Dat zijn uw woorden die u,raad, ondertekend heeft.  

Dat zijn de woorden die de fractie en de steunfractie van 
D66Geldermalsen niet wilden ondertekenen. Dat is geen draaien, 
dat is een keuze. Een keuze voor humanitaire hulp. 

Ik krijg het gevoel nu een laatste pleidooi te mogen houden.  

Wij van D66Geldermalsen hebben als enige blijkbaar het idee dat 
er wel noodzaak is tot snelle opvang nu en dat er wel draagvlak is 
voor opvang in de gemeente Geldermalsen. 

Bij mensen die zich nu al bezighoudt daarmee bezighoudt op 
kleine schaal en daarin gesteund wil voelen. 

D66 ging er vanuit dat wij de resultaten waar dat ook uit blijkt, 
vanavond zouden bespreken,van gedachten wisselen over wat dat 
betekent voor de taak die voor ons ligt. Want er ligt een taak, een 
forse en ook nog op korte termijn.  

D66 ging er vanuit dat we het college vanavond suggesties 
zouden geven om snel uit te werken in samenhang met alle 
partijen in de regio.  

Er ligt een prachtig voorbeeld vanuit Brabant waarin Oss en 
omgeving gezamenlijk en ieder voor zich hun humanitaire 
verantwoordelijkheid nemen. Want voor september moet er 
opvang gereed zijn in Rivierenland.  
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En ik hoor tot nu toe van mijn collegae vooral uitstel, anderen 
laten doen of mensen willen plaatsen in huizen die we niet 
hebben 

Dus ik vraag u, geachte collegae,, hoe denkt ú dat dan voor 
elkaar te krijgen? 

Getallenwerk: 

Even samengevat: er hebben 196 mensen een kaartje ingevuld. Van deze mensen 
gaven er 9 (5%) aan niks aan opvang te willen doen. 12 mensen (6%) gaven aan 
dat ze statushouders volgens de wettelijke verplichting geen probleem vinden. 42 
mensen (21%) schreven een verhaal op het kaartje, waar niet direct een conclusie 
aan te verbinden is. De rest, 134 mensen, maar liefst 68%, gaf aan meer 
statushouders of asielzoekers op te willen vangen. Dus: 11 % wil niks of vindt dat 
we al genoeg doen. 68% wil meer doen dan nu. En van de rest is het niet duidelijk. 
(cijfers dankzij Karin van Londen) 

  


