
17-02-2012:  Lokaal of landelijk beleid? 

Motie asielkinderen aangenomen 

Afgelopen dinsdag kwamen er in de raadsvergadering twee moties aan de orde, die beide min of 
meer betrekking hadden op landelijk beleid. De eerste motie had betrekking op asielkinderen die op 
basis van het huidige kabinetsbeleid terug gestuurd worden naar het land van herkomst. Het betreft 
kinderen die hier al meer dan 8 jaren wonen en die dan ook volledig in de Nederlandse samenleving 
geïntegreerd zijn. De internetpetitie die door Tobi Dibi (Tweede Kamerlid GroenLinks) onlangs is 
gestart werd al door 122.000 mensen ondertekend. De motie werd afgelopen dinsdag ingediend 
door Gemeentebelangen, de PvdA, DMP Heusden en door GroenLinks (initiatiefnemer). Inhoudelijk 
zijn partijen het eigenlijk wel over deze zaak eens: het wegsturen van deze kinderen is om 
humanitaire redenen en maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar. Maar de Tweede Kamer, dat is 
de gekozen volksvertegenwoordiging die hierover gaat, heeft natuurlijk wel dat beleid vastgesteld. 
En daar hoort deze besluitvorming ook thuis. Dat was voor partijen als Heusden Eén, CDA en VVD 
dan ook de reden om tegen de motie te stemmen. Uiteindelijk werd de motie aangenomen met 14 
stemmen vóór en 12 tegen. Een soortgelijke motie is in vele andere gemeenteraden inmiddels ook al 
aangenomen. Voor ons als fractie Gemeentebelangen (en dat zal voor andere fracties die vóór 
gestemd hebben waarschijnlijk ook gelden) is dit eigenlijk alleen maar bedoeld als signaal naar de 
landelijke overheid. Als lokale politiek heb je het landelijk beleid uit te voeren, niet meer en niet 
minder. Maar je kunt natuurlijk wel laten blijken of je het daar wel of niet mee eens bent. Dat signaal 
is afgelopen dinsdag door de raad afgegeven en daar blijft het verder bij. 

Er kwam even later nog een tweede motie, dit keer ingediend door het CDA. In die motie werd 
gevraagd aan het college om in overleg te treden met de colleges in Waalwijk en Loon op Zand om 
nog eens een uiterste inspanning te doen om het ontslag van 44 WML’ers te voorkomen. Dat ontslag 
(of liever gezegd het niet voortzetten van tijdelijke contracten) is enkele weken terug aangekondigd 
omdat het Rijk structureel bezuinigt op de budgetten voor sociale werkvoorzieningen. Voor onze drie 
gemeenten gaat het om een korting van 6,5 ton per jaar structureel. Het kabinet en Tweede Kamer is 
van mening dat mensen zoveel mogelijk uit de sociale werkvoorziening moeten en naar reguliere 
banen moeten uitstromen. In de nieuwe wet Werken naar Vermogen wordt daar het instrument van 
de loondispensatie voor ingezet. Maar het beschikbare budget voor de sociale werkplaatsen wordt 
dus drastisch gekort. Het CDA wilde een nader onderzoek naar compensatiemogelijkheden; m.a.w. 
de gemeenten moeten de gekorte bedragen uit eigen zak aanvullen. Die keuze kun je inderdaad 
maken, maar hoe ver ga je daar dan mee? Moet je bijvoorbeeld de bezuinigingen waarmee de ISD 
geconfronteerd wordt dan ook compenseren? Alles bij elkaar genomen gaat het dan om zo’n 2,5 
miljoen euro per jaar. Dat is naar onze mening niet reëel. Daarom hebben wij ook tegen die motie 
gestemd. Als het CDA een andere motie had ingediend waarin het kabinetsbeleid werd afgekeurd, 
dan hadden wij dat ongetwijfeld wel gesteund, maar dat wilde het CDA niet. Overigens waren er 
maar 5 stemmen vóór deze motie, die dan ook met overgrote meerderheid (22 stemmen) werd 
verworpen. 

In beide gevallen gaat het dus om landelijk beleid en in beide gevallen vinden (bijna) alle partijen dat 
de kwalijke gevolgen daarvan onaanvaardbaar zijn. Maar bij de eerstgenoemde motie probeert de 
gemeenteraad via het afgeven van een signaal het overheidsbeleid te beïnvloeden; druk uitoefenen 
om de Tweede Kamer tot andere gedachten te brengen. Bij de CDA-motie probeert de lokale CDA-



fractie die onaanvaardbare gevolgen van het overheidsbeleid via lokaal beleid te bestrijden. Via 
lokaal beleid probeert men in feite het overheidsbeleid te frustreren, maar dat moet dan wel uit de 
gemeentekas betaald worden. Die keuze mag je natuurlijk maken, maar het is in dit geval niet de 
mijne. 
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