
Bed, bad en brood-akkoord
 
Arnhem gaat gewoon door met de opvang
 

Opvang De Duif in Arnhem blijft open.
FOTO Koen Verheijden

Wethouder: Wat het kabinet wil is
onwerkbaar

QUIRIJN VISSCHER

Platgebeld is Edmund Boering in
Arnhem deze donderdag. En dat
om drie woorden: bed, bad, brood.
Boering is één van de begeleiders
van Stoelenproject De Duif in het
Spijkerkwartier. Lokale daklozen
komen er voor overnachting en
ontbijt. Ook illegale vluchtelingen.
Meer dan tien uitgeprocedeerden
telt de Gelderse hoofdstad
(152.000 inwoners) zelden. Soms
zijn het er maar drie. Dus waar gaat
het nieuwe kabinetsbeleid eigenlijk
om? "Wij gaan door met de
opvang", zegt Boering. De drukte
overvalt hem. Daarom houdt hij het
op een statement: "Onze visie is
dat in Arnhem niemand op straat
hoeft te leven. Verder verwijs ik
naar wethouder Kok." Arnhem
subsidieert De Duif. D66, SP,
GroenLinks, en ChristenUnie
dienen dinsdag een motie in om het
stadsbeleid te handhaven.

"Een steuntje in de rug", noemt
wethouder Kok (GroenLinks) van
maatschappelijke ondersteuning de
aangekondigde motie. Wat het

kabinet wil is volgens hem
'dramatisch en onwerkbaar'.

Sinds hij woensdagavond het
Haagse compromis 'verbijsterd'
vernam, groeit hij uit tot
verzetsleider. "Arnhem is niet
alleen", nuanceert Kok, grijze baard
en hardloopschoenen: "Dit is
typisch iets voor de 32 grootste
gemeenten om op te pakken. Maar
ik ben nog niet aan mijn belrondje
met collega's toegekomen."

Arnhem werkt samen met
Wageningen op het gebied van
uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Ook die stad houdt de noodopvang
in stand. Opvangorganisatie
Vluchteling Onder Dak (VOD) in
Wageningen weet wel wat er
gebeurt als het nieuwe
kabinetsbeleid toch wordt
opgelegd, zegt medewerker
Marleen Kramer. "Onze vrijwilligers
zullen nog harder werken aan een
netwerk van mensen waar we
vluchtelingen onder dak kunnen
brengen."

Veel vluchtelingen belanden anders
alsnog op straat in één van de vijf
steden waar ze heen moeten,
voorziet Kramer. "Terugkeer naar
hun land lukt toch vaak niet. In de
grote stad hebben ze geen
netwerk, zoals bij ons." Hoe de
discussie tussen gemeenten en het
Rijk ook afloopt, VOD gaat door.
Desnoods zonder subsidies, alleen
met donaties, aldus Kramer. "We
laten deze mensen niet zomaar
los."

Kok vindt dat het kabinet te weinig
rekening houdt met de dagelijkse
praktijk. "Mensen in de noodopvang
hebben het vertrouwen in de
overheid, al dan niet terecht,
verloren. In Arnhem hebben we
naast De Duif een noodopvang met
zeven woningen waar vrijwel
uitgeprocedeerde asielzoekers tot
rust komen. Daar voeren we het
gesprek over hun toekomst.
Sommigen keren terug; anderen
krijgen alsnog een

verblijfsvergunning."

Kok wil dit beleid voortzetten. "Het
kabinet doet alsof gemeenten niet
willen meewerken aan het
asielbeleid", zegt hij fel. "We
werken juist wel mee. Nu is het
kabinet zo onverstandig te dreigen
de gemeenten financieel te korten.
Maar als wethouder
maatschappelijke ondersteuning
ben ik verantwoordelijk voor
kwetsbare inwoners. Deze groep
vluchtelingen valt onder mijn
zorgplicht."
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