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'Asielzoekers naar kerk en korfbal'
EDE

Liberalen willen vluchtelingen ook met bezoek aan homobelangenclub COC
Nederlandse waarden bijbrengen.

DOOR ALBERT HELLER

De fractie van de VVD in Ede wil dat asielzoekers die in de gemeente worden opgevangen actief
meegenomen worden naar kerken en naar sportverenigingen. Ook naar de gemengde korfbalteams.

De gemeenteraad van Ede stemde begin deze maand in met het amendement dat vluchtelingen
nadrukkelijk de Nederlandse waarden onder de aandacht moeten krijgen. De raadswerkgroep
vluchtelingen zou maandelijks een update moeten krijgen van de vordering.

De VVD heeft deze motie nu verder uitgewerkt. Daarin doet de partij het voorstel om de vluchtelingen
op bezoek te laten gaan bij kerken, sportverenigingen, homobelangenvereniging COC en
verschillende scholen. Daarbij zouden steeds vervolgbezoeken danwel extra gesprekken moeten
plaatsvinden.

Voor de verdere integratie wil de VVD migranten inzetten die zich 'sterk verbonden voelen' met de
Nederlandse waarden. De gemeente zou het proces op verschillende manieren moeten monitoren. Zo
zouden alle incidenten moeten worden geteld en afgezet worden tegen landelijke cijfers.

Het amendement betekende flink wat extra werk voor burgemeester Cees van der Knaap. Op het
gemeentehuis wordt momenteel nagegaan wat er op dit vlak al gebeurt door het COA en andere
organisaties, zoals vluchtelingenwerk. Als dat duidelijk is, wil de burgemeester met de
raadswerkgroep uitzoeken welke rol de gemeente Ede nog kan spelen in de uitvoering van het
amendement.

De invulling van de VVD zorgt bij de ChristenUnie alvast voor gefronste wenkbrauwen. "Wij waren
tegen het amendement omdat dit al in de werkwijze van het COA is ingebed", aldus fractievoorzitter
Cora Otter. "Door dit amendement ontstaat het idee dat mensen zich helemaal niet aan willen passen,
terwijl ik ervaar dat mensen heel graag willen integreren in de Nederlandse samenleving."

Over de voorbeelden die de VVD nu voorstelt is ze ook kritisch. "Ik vind het niet bij een liberale partij
passen. Laat die mensen zelf kiezen op welke manier ze willen integreren."


