Provinciale Staten
Vragen van de fractie van de PVV ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 24.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Platform Opnieuw
Thuis
(ingekomen 05-10-2015)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Is de Provincie Zeeland bij dit platform
betrokken? Zo ja, op welk moment op
wiens initiatief is over de betrokkenheid
van de provincie besloten?

1. Het Interprovinciaal overleg (IPO) is vanaf
eind 2014 op initiatief van de staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie bij het platform betrokken. Gedeputeerde Geldhof van de Provincie Noord-Holland is de vertegenwoordiger namens het IPO.

2. Zijn er voor of vanwege deelname –
direct of indirect- kosten gemaakt? Zo ja,
welke kosten en hoeveel?

2. Wij nemen als Provincie Zeeland niet zelf
daaraan deel en wij hebben daarvoor geen
kosten gemaakt.

3. Indien de Provincie Zeeland betrokken is
bij dit platform waarom zijn Provinciale
Staten dan niet actief geïnformeerd over
deze deelname?

3. Aangezien deelname aan het platform door
het IPO een uitvoeringsaangelegenheid betreft zonder consequenties voor de rol van
Provinciale Staten van Zeeland en wij als
Provincie Zeeland ook niet zelf direct aan het
platform deelnemen, was er voor ons college
geen aanleiding om Provinciale Staten daarover actief te informeren. Wij verwijzen u
naar ons antwoord bij vraag 1

4. Heeft de provincie in dit kader overleg
gevoerd met het COA? Zo ja, vanaf wanneer en waarover?

4. Nee

5. Wat is de rol van het IPO in dit platform?
In hoeverre heeft de provincie hierover
overleg gevoerd in IPO-verband?

5. Het IPO is één van de partijen die deelneemt
in dit platform. De rol is om door de inbreng
van kennis een bijdrage te leveren aan de
doelstelling van het platform: de vaart in het
huisvestingsproces van vergunninghouders
te doen houden. Deelname aan het platform
is in het najaar van 2014 in IPO verband besproken in de bestuurlijke adviescommissie
duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (DROW).

6. Welke concrete activiteiten of bijdragen
heeft de Provincie Zeeland geleverd binnen dit platform?

6. De filmzaal van het Provinciehuis beschikbaar gesteld voor de organisatie van een
werkconferentie over Huisvesting van vergunninghouders.

7. Op de site van het platform zijn politiek
gekleurde teksten te vinden over de zogenaamde vluchtelingenproblematiek,
bijvoorbeeld "vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een
dak boven het hoofd. Snel en goed. Alleen dán kunnen zij een nieuwe start maken en een bijdrage aan de samenleving
leveren. Gemeenten staan voor de taak
dat te organiseren. Een opgave waarbij
ze breed steun nodig hebben en krijgen.
Van Opnieuw Thuis." Waarom verleent
het college medewerking aan deze politieke asielpropaganda?

7. Medewerking van het IPO aan het platform is
er op gericht om bij te dragen aan de doelstelling van het platform: de vaart in het huisvestingsproces te doen houden. Wij verwijzen naar ons antwoord bij vraag 5.

8. Doelstelling van het platform is het versnellen van huisvesting van asielzoekers. Wat is uw boodschap richting onze
eigen Zeeuwse burgers die hierdoor langer op de wachtlijst voor een huurwoning
moeten staan?

8. Het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van vergunninghouders hoeft naar
ons oordeel niet te leiden tot verlenging van
de wachttijd van andere woningzoekenden.
Uitzonderingen daarop blijven altijd mogelijk
als gevolg van lokale omstandigheden en lokaal beleid van een gemeente waaronder afspraken tussen een gemeente en een woningcorporatie over woonruimteverdeling. De
Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten de
mogelijkheid om door het vaststellen van een
Huisvestingsverordening beter te sturen op
woonruimteverdeling aan andere urgente
doelgroepen dan vergunninghouders in geval
van schaarste van goedkope woonruimte.
Het al dan niet vaststellen van een dergelijke
verordening is een wettelijke bevoegdheid
van de gemeenteraad. De provincie speelt
daarbij geen rol.

9. Op het platform is een pilot te vinden
voor “een snellere uitkering huur- en
zorgtoeslag” voor asielzoekers. Wat is
uw boodschap voor al onze eigen
Zeeuwse burgers die krom moeten liggen om uitkeringen, huisraad, zorgverzekering, schoolgeld, toeslagen en andere
financiële tegemoetkomingen voor deze
gelukszoekers gratis ter beschikking te
stellen?

9. Zeeuwse burgers kunnen gebruik maken van
de beschikbare regelingen omtrent huur- en
zorgtoeslag als men voldoet aan de daarvoor
geldende voorwaarden. De belastingdienst
voert die regelingen uit.

10. Wat is daarnaast de boodschap van het
college aan de gewone hardwerkende
Zeeuwen voor wie het college kennelijk
de urgentie niet voelt om bureaucratische procedures te versnellen?

10. De Provincie speelt geen rol bij de inhoud of
de procedures van die regelingen. Informatie
daarover is te vinden op de website van de
belastingdienst: www.belastingdienst.nl.
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11. Is het college net als de PVV van mening 11. Ja
dat asielopvang geen kerntaak van provincie of IPO is?
12. Bent u bereid het IPO op te roepen te
stoppen met deze asielwaanzin? Zo nee,
waarom niet?

12. Wij zijn van oordeel dat deelname van het
IPO aan het platform een toegevoegde
waarde kan hebben voor het bereiken van de
doelstelling van het platform.

13. Bent u bereid het lidmaatschap van deze
club op te zeggen? Zo nee, waarom
niet?

13. Er is geen sprake van lidmaatschap in relatie
tot het platform.

14. Bent u bereid om onmiddellijk te stoppen 14. Wij verwijzen u naar ons antwoord bij vraag 7
met deze facilitering van de
en 10.
asieltsunami? Zo nee, waarom werkt u
actief eraan mee dat gelukszoekers sneller een woning en uitkeringen van toeslagen kunnen krijgen dan de Zeeuwse burgers?

MIDDELBURG, 3 november 2015

Namens de fractie van de Partij voor de Vrijheid van Zeeland,

Gedeputeerde staten,

Peter van Dijk
Ruud Haaze
Caroline Kooman
Roland de Wit

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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