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motie  “  uitbreiding lokale bevoegdheden bij de uitvoering van het asielbeleid in Nederland  / 
oproep aan minister om advies ACVZ over te nemen”   
 
(motie vreemd aan de agenda) 

 
 

De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 20 december 2011, 
sprekend over een motie ‘ uitbreiding lokale bevoegdheden bij de uitvoering van het 
asielbeleid  in Nederland/ oproep aan de minister om advies ACVZ over te nemen”, 

 
overwegende dat: 

 
• de gemeenteraad van Alkmaar op 1 december 2011 een motie heeft aangenomen waarin 

gepleit wordt voor een veiliger en meer stabiele opvang van asielzoekers, met name daar 
waar het kinderen zoals het Alkmaarse jongetje Yesouf Kalid Abosinene (Jossef) betreft; 

 
• de gemeente Alkmaar bij monde van de burgemeester aandringt op een soortgelijke 

stellingname door andere gemeenten om aldus in een duidelijk signaal hun zorgen 
kenbaar te maken aan de landelijke politiek; 

 
• waar veel gemeenten in ons land zich inspannen betere hulpverlening en bescherming te 

bieden aan kwetsbare kinderen in kansarme situaties bijvoorbeeld door oprichting van 
centra voor jeugd en gezin, het onbestaanbaar is dat daarentegen allochtone, evenzeer 
kwetsbare kinderen ingevolge het huidige asielbeleid een inmiddels in de gemeente 
verworven veilige thuishaven vaak vroegtijdig en definitief wordt ontnomen; 

 
• het gevolg van het huidige asielbeleid is, dat door de vaak jarenlange procedures om een 

verblijfsvergunning te verkrijgen, feitelijk inburgering en assimilatie in Nederland in de 
hand worden gewerkt,  waarna er, in geval van uiteindelijke weigering van die vergunning 
jaren later,  schrijnende, tot zeer schrijnende situaties ontstaan;  

 
• de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in haar advies ‘Om het 

maatschappelijk belang’, uitgebracht op verzoek van de minister voor Immigratie en Asiel 
op 8 december 2011,  pleit voor het betrekken van de lokale gemeenschap bij de 
beoordeling van bijzondere zaken van uitgeprocedeerde vreemdelingen; 

 
• de Adviescommissie ACVZ in het verlengde daarvan pleit voor het aanleggen van een 

aanvullend criterium (naast het criterium van “schrijnend geval” ) te weten 
de bijdrage die deze vreemdelingen aan de Nederlandse samenleving leveren en nog 
zouden kunnen leveren; 
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• het advies van de ACZV vervolgens pleit voor een verruiming van de lokale taken en 

bevoegdheden en voorstelt de ambtelijke IND-commissie die nu de beoordeling van 
schrijnende zaken voor de minister voorbereidt, om te vormen tot een onafhankelijk 
adviesorgaan waarin naast een IND-medewerker ook een vertegenwoordiger van de 
gemeente en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties plaatsnemen; 

 
verzoekt het College : 

 
• de minister van Immigratie en Asiel alsmede de fracties in de Tweede Kamer in een brief te 

laten weten, dat de gemeente Langedijk de motie van Alkmaar voor een veilige opvang van 
jeugdige asielzoekers binnen gemeentegrenzen van harte ondersteunt; 

 
• in deze brief de minister alsmede de Tweede Kamerfracties de grote bezorgdheid van 

gemeente Langedijk over te brengen inzake het vigerende asiel- en immigratiebeleid en de 
minister op te roepen het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over te 
nemen; 
 

• de overige gemeenten in Nederland in kennis te stellen van deze motie en hen op te roepen 
om deze motie te steunen c.q een soortgelijke oproep aan de minister te doen; 
 

 
    en gaat over tot de orde van de dag 
 
    Ondertekend door de volgende fracties: 
 
 

Kleurrijk Langedijk   
 ………………………………………………………. 
 
VVD     
 ……………………………………………………….. 
 
CDA     
 ……………………………………………………….. 
 
Dorpsbelang Langedijk   ………………………………………………………. 
 
Hart voor Langedijk/D66  ………………………………………………………. 
 
PvdA   ……………………………………………………….. 

 
Groen Links  ……………………………………………………….. 
 
ChristenUnie  ………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 


