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Vluchtelingenbeleid Grote steden vangen rondzwervende asielzoekers op eigen kosten op

Bukken voor
de peperdure
spoorbrug bij
Den Bosch
RAYMOND BOERE

Vijftig vluchtelingen uit Amsterdam zijn gisteren na een protestmars van drie dagen in Den Haag aangekomen. Ze pleiten voor een humane opvang.
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Teeven betaalt geen cent
Staatssecretaris Fred Teeven past ervoor om bij te dragen aan de bed-, bad- en broodregeling
voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Amsterdamse politici willen de opvang juist uitbreiden.
MARCEL WIEGMAN
DEN HAAG – Gemeenten die asielzoekers noodopvang bieden, hoeven
voorlopig alleen de toorn van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie te
vrezen. Ingrijpen zal hij niet, bleek
gisteren in een debat met de Tweede
Kamer.
De ijzervreter van de VVD kon niet
verhullen dat Nederland afstevent op
een nieuw gedoogbeleid. In steden
als Amsterdam, Utrecht en Den Haag
staat alles al klaar om illegale asielzoeker in elk geval van de straat te
kunnen houden nu de winter voor de
deur staat. Een kostbare aangelegenheid, maar geld van het rijk krijgen de
gemeenten niet, liet Teeven de Kamer
weten. “We gaan gewoon door met
het beleid,” zei hij. En dat betekent:
alleen opvang als iemand meewerkt
aan zijn eigen uitzetting.

Het blijft een tijdbom onder het kabinet: wel of geen noodopvang voor
asielzoekers. Vorige week bepaalde
het Europees Comité voor de Sociale
Rechten (ECSR) dat Nederland een
basisopvang moet bieden (bed, bad,
brood) voor illegalen, of ze nu over
verblijfspapieren beschikken of niet.
De PvdA vindt dat Teeven zich aan
die uitspraak moet houden, maar de
VVD legt hem al bij voorbaat naast
zich neer. Volgens PvdA-woordvoerder Attje Kuiken werkt het huidige beleid onvoldoende en is ‘een vorm van
opvang voorlopig wenselijk’.
Teeven wilde er gisteren weinig over
zeggen. Hij wacht tot in februari het
Europees Comité van ministers zich
over de uitspraak van het ECSR buigt.
Met steun van de coalitie, die een
adempauze goed kan gebruiken.
Maar tot afgrijzen van de oppositiepartijen SP, D66 en ChristenUnie, die

de staatssecretaris erop wezen dat
slechts in één op de 350 gevallen
wordt afgeweken van de eerste uitspraak van het ECSR.
Een lafaard, noemde PVV-woordvoerder Sietse Fritsma Teeven. Een
man die ‘over zich heen laat lopen’
door de PvdA en de burgemeesters
van de grote steden. D66-woordvoerder Gerard Schouw sprak liever over
‘een martelgang’ en ‘een achterhoedegevecht’. Zo werd Teeven hard gebeten door de kat én de hond.
Teeven wilde, op verzoek van de
PvdA, slechts beloven dat hij binnenkort met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat praten over
noodopvang. De uitslag van dat gesprek staat alleen van tevoren al vast:
de gemeenten kunnen hoog en laag
springen, compensatie komt er niet.
Alleen een minimale vorm van daklozenopvang is toegestaan. Gemeenten

‘Ook bed, bad, brood voor andere daklozen’

B

ed, bad, brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Dan
moet er ook opvang komen
voor niet-Amsterdamse daklozen uit
bijvoorbeeld Limburg of Oost-Europa.
Daartoe gaat GroenLinks nu een
voorstel doen en dat komt niet helemaal uit de lucht vallen. De voorzitter van de Daklozenbond vroeg er
gisteren om in de gemeenteraad. En
eerder noemde VVD-raadslid Dilan
Yesilgoz rechtsgelijkheid als één van
de redenen om tegen een bed-, baden broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers te stemmen. Immers, als je nachtopvang regelt voor
een dakloze asielzoeker, hoe leg je
dan aan een dakloze uit Limburg uit
dat hij op straat moet slapen?

Maar de bed-, bad-en broodregeling
kwam er ondanks het gesputter van
de VVD toch en GroenLinks wil meteen de volgende slag slaan. “Niet
meer ‘eigen dakloze eerst’.”
Het gaat om nachtopvang, waarbij
daklozen kunnen slapen, douchen
en een ontbijt kunnen krijgen. Ook de
inloopvoorzieningen voor Amsterdamse daklozen wil raadslid Femke
Roosma openstellen voor de niet-Amsterdamse daklozen. De nieuwe
nachtopvangplekken kunnen worden betaald vanuit de extra 2 miljoen
die de coalitie heeft uitgetrokken
voor maatschappelijk opvang.
GroenLinks heeft een soortgelijk
voorstel vorig jaar ook al gedaan.
Roosma: “Destijds was alleen de SP
voor, maar nu is er een nieuwe situa-

tie. Niet alleen omdat er opvang
komt voor de uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook vanwege de uitspraak van het Europees Comité voor
de Sociale Rechten van de Raad van
Europa, dat de Nederlandse overheid
basisopvang moet bieden. Die uitspraak geldt niet alleen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook
voor deze groep daklozen,” zegt de
GroenLinkspoliticus.
Zij verwacht niet alleen steun voor
haar voorstel van de SP en de PvdA,
maar ook van de VVD. “Dilan Yesilgoz roept bij elke gelegenheid dat zij
niet wil dat de ene groep daklozen
meer rechten krijgt dan de andere
groep. Het zou dus gek zijn als ze
tegen is.”
ELISA HERMANIDES

die bijvoorbeeld dagopvang bieden,
zijn in overtreding.
Bleef gisteren de vraag: wat gaat
Teeven eigenlijk doen als gemeenten
toch besluiten de mensen van straat
te halen en meer te bieden dan een
simpele bed-, bad- en broodregeling?
Een antwoord kreeg de Tweede Kamer niet. De oppositie restte niets dan
de logische conclusie dat er dan dus
‘helemaal niets’ gebeurt. Het grote
gedogen kan beginnen.
advertentie

ROSMALEN – De spoorbrug over
het nieuwe Máximakanaal bij Den
Bosch is te laag. Vier centimeter,
om precies te zijn. Uit metingen
van Rijkswaterstaat blijkt dat de
brug aan de westzijde een ietsje
tekortkomt.
Het Máximakanaal had het nieuwe pronkstuk van de Nederlandse
waterbouw moeten zijn. Acht
bruggen waren nodig om de nieuwe waterweg alle ruimte te geven.
Schippers zijn hierdoor wel een
half uur sneller langs Den Bosch.
De bouwers werkten vier jaar
non-stop aan het 150 miljoen euro
kostende project. Maar een
maand voordat de eerste schepen
door het nieuwe kanaal kunnen
varen, blijkt iemand toch iets over
het hoofd te hebben gezien.
Een veertig meter lange nieuwe
spoorbrug is aan één zijde te laag.
In plaats van 7.25 meter boven het
waterpeil is de hoogte hier 7.21
meter. Vier centimeter: dat zal
toch wel loslopen, hoopten ze
aanvankelijk nog bij aannemer
Boskalis. Het is slechts de eerste
twee meter uit de kant. Daar vaart
geen enkel schip langs. “Waar de
schepen varen is de brug wel hoog
genoeg,” aldus Boskalis.
Maar daar denken ze bij Rijkswaterstaat anders over. De maat is
niet volgens afspraak. “En we willen niet het risico lopen dat het
een keer misgaat,” zegt een
woordvoerder. Boskalis moet een
oplossing verzinnen. “Er zijn eisen. Daar moeten bouwers aan
voldoen en daar gaan we niet aan
rommelen.”
De fout is waarschijnlijk ontstaan bij het storten van beton
rond de stalen constructie. Daarbij is een afwijking ontstaan. Boskalis wil nu een paar centimeter
van het beton afschaven om zo
alsnog aan de eisen te voldoen.
Maar dat kan nog flink in de papieren lopen. Tot het euvel is verholpen verlaagt Rijkswaterstaat
het waterpeil vier centimeter.

