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Beste leden, recent hebben we in Vlissingen de eerste asielzoekers onderdak geboden. We zien de 
toestroom in Nederland toenemen en we denken dat het met deze eerste groep niet stopt. Reden voor 
de PSR om ons standpunt duidelijker te gaan communiceren met onze achterban. Tevens geeft dit 
duidelijkheid in de politieke arena. Vandaar dat u opnieuw een tekst ziet over asielbeleid. Bent u het niet 
met ons eens, reageer dan naar een van de fractieleden. U krijgt altijd van ons antwoord. Wij wensen u 
namens de fractie veel leesplezier. 
 

Standpunt PSR over asiel en vluchtelingenbeleid. 
Er zijn reguliere/permanente Asielzoekerscentra waar mensen hun procedure afwachten of als ze een 
verblijfsvergunning hebben, wachten op een huis. Maar er is inmiddels ook op allerlei plekken 
noodopvang, deze is voor een beperkt aantal jaren. Gemeenten verzorgen ook crisisopvang die in 
principe voor 72 uur beschikbaar is. Elk jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd 
voor het aantal te huisvesten statushouders. De gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. 
In de gemeente Vlissingen is de sporthal Baskensburg aangewezen voor crisisopvang. In principe staat 
voor crisisopvang 72 uur. Maar gezien de hoge uitvraag voor crisisopvang kan dit oplopen tot dagen of 
weken. Gezien de korte duur wil de Partij Souburg Ritthem geen specifieke eisen stellen. De enige 
restrictie voor ons is de maximale duur van twee weken. 
Als we spreken over noodopvang stelt de PSR dat dit kleinschalige opvang is voor maximaal 200 
personen voor een maximale termijn van drie jaar. Voorop staat het communiceren met de omgeving 
waarin de noodopvang gevestigd gaat worden en met de gemeenteraad. 
Als we het hebben over een Asielzoekerscentrum (AZC) is de afspraak dat er een evenwichtige verdeling 
over Nederland en Zeeland moet komen. De centrumfunctie van de gemeente Vlissingen is al jarenlang 
een belastende factor en kost ons veel geld. Als Vlissingen dan tot een AZC moet overgaan dan eerst de 
gemeenteraad informeren en direct opvolgend communiceren met de omgeving waar het AZC gevestigd 
zal worden. Draagvlak genereren en communiceren zijn erg belangrijk. Voor de PSR is ook hier 200 het 
maximum aantal. 
Het huisvesten van Statushouders mag niet leiden tot verdringing op de sociale woningmarkt. We zijn 
blij dat het kabinet recent heeft besloten dat er eenvoudige woonruimte komt voor de statushouders in 
de vorm van noodwoningen of verbouwde kantoorpanden. Voor de PSR blijft ook hier het uitgangspunt 
evenwichtig verdelen over Nederland en Zeeland. Aangezien er momenteel al geen evenwichtige 
verdeling is in Zeeland a.g.v. de centrumfunctie die Vlissingen vervult betekent dit dat de PSR zich m.b.t. 
het huisvesten van statushouders terughoudend zal opstellen. 

 
Week van de Veiligheid 
Op maandag 5 oktober 2015 heeft de Partij Souburg Ritthem samen met de gemeente Vlissingen in het 
kader van de week van de veiligheid in wijkgebouw “De Kwikstaart” aan de Nagelenburgsingel 2 te Oost-
Souburg een informatieavond over inbraakpreventie georganiseerd. 
Het was een voorlichtingsbijeenkomst op het gebied van woninginbraakpreventie. Het doel van de 
informerende bijeenkomst is het overdragen van actuele informatie en het verhogen van de 
zelfredzaamheid van bewoners van Souburg en Ritthem op het gebied van woningbeveiliging. De 
bijeenkomst moet ook stimuleren dat bewoners alert zijn. De pakkans moet omhoog. Altijd melden is 
dus cruciaal. 
Woninginbraak is een delict dat grote impact heeft op getroffenen en omgeving. De gemeente Vlissingen 
trekt gezamenlijk op met de Stichting Roat en de Politie. Tijdens de avond waren ze ook allemaal 
aanwezig en werd een toelichting geven op de aanpak. Verder zijn er tips en trucs gegeven over hoe u als 
inwoner het beste uw huis kunt beschermen tegen inbraak. 
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Burgerschouw “Bomenbuurt” 
Op woensdag 8 april heeft de tweede burgerschouw van 2015 in Oost-Souburg plaatsgevonden. 
Aanwezig waren twee ambtenaren van de gemeente Vlissingen, twee burgers en een vertegenwoordiger 
van de PSR. Deze keer werden er een 9-tal straten in de “bomenbuurt” geschouwd.  
De volgende route die werd afgelegd betreft: Molenweg, Platanenstraat, Eikenstraat, Esdoornstraat, 
Ahornstraat, J.D.P. de Smitstraat, van Ginkelstraat, Henri Dunantstraat, Irenestraat en weer Molenweg 
tot aan de Wilgenstraat. 
Er kan gezegd worden dat het “groen” er goed bijstond. Maar over de bestrating daarentegen viel hier 
en daar het nodige op te merken. In diverse straten waren er op een aantal plaatsen verzakkingen in het 
wegdek maar ook in parkeerstroken. Geconstateerd werd tevens dat er m.n. op de trottoirs en goten in 
een aantal straten nogal wat onkruid te vinden was. 
Verder waren er over de diverse trottoirs ook een aantal opmerkingen: scheef liggende tegels, gebroken 
tegels vooral langs de bomen door wortelopdruk. In een aantal straten waren de invalidenopgangen bij 
de aanzet te hoog en lagen de markeringstegels niet recht voor deze opgangen. 
Op het gazon naast de gymzaal aan de van Ginkelstraat lag behoorlijk veel hondenpoep hetgeen veel 
ergernis in de omgeving veroorzaakt. Verder is er ook nog aandacht gevraagd voor de scheef staande 
lichtmast op de hoek Lekstraat/Gouwestraat, de lichtmast in de Beciusstraat die regelmatig wordt 
aangereden, de losliggende bestrating in de C. van Perestraat en de openstaande voegen op de hoek met 
de aansluiting op de J. de Priesterstraat 
We kunnen terug zien op een goede burgerschouw waarbij het nu zaak is dat met name de PSR een 
goede vinger aan de pols houdt of al het geconstateerde ook daadwerkelijk vanuit de gemeente 
aandacht krijgt. 
 
Wat is een artikel 12 gemeente? 
De gemeente Vlissingen heeft in november 2014 voor de eerste keer een verzoek ingediend voor de 
artikel 12 status. In november dit jaar doen we dit voor de tweede keer. 
Als een gemeente over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting heeft, kan die gemeente 
om extra geld uit het gemeentefonds vragen. In ruil daarvoor levert de gemeente haar financiële 
zelfstandigheid gedeeltelijk in en krijg de artikel 12-status, genoemd naar het twaalfde artikel uit de 
Financiële verhoudingswet. 
Een artikel 12-gemeente krijgt bovenop de gewone uitkering extra geld uit het gemeentefonds, maar 
moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de eigen (belasting)inkomsten hoog 
genoeg zijn en de gemeente moet zorgen dat de financiële situatie verbetert, wat in de praktijk 
neerkomt op stevig bezuinigen. Controleurs van het Rijk zien erop toe dat dit gebeurt. Voor grotere 
uitgaven moet de gemeente toestemming aan het Rijk vragen. 
In november 2015 is de behandeling van de begroting 2016. Deze zal medio 2016 wijzigen naar een 
saneringsbegroting. De gemeente Vlissingen zal diepgaand verder moeten bezuinigen. De problemen zijn 
al meer dan tien jaar groeiend. Het zittende college heeft de durf gehad om deze taak grondig op te 
pakken. Heel vervelend, maar wel noodzakelijk (wordt vervolgd). 
 

+++         Kom naar onze openbare fractie op dinsdag 15 december in de Kwikstaart         +++ 
 

+++     Ontbreekt uw e-mail adres, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat b.v.d.     +++ 
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