
 

 

Schriftelijke vragen betreffende vluchtelingen aan het werk 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

 

Den Haag, 28 december 2015 

 

Geachte voorzitter,  

 

Vandaag opende AD Den Haag met ‘Vluchteling moet aan de slag: plan voor zelfvoorzienend dorp’.1 

Dit initiatief is de ChristenUnie/SGP-fractie uit het hart gegrepen, of zoals deze fractie het tijdens de 

raad van 14 oktober reeds verwoordde: “Je bent hier van harte welkom en in Den Haag steken we de 

handen uit de mouwen”. Kortom, de fractie is positief over het in het artikel verwoorde eigen-kracht-

denken van een aantal Haagse inwoners (Haagse kracht). Het concept biedt mogelijkheden voor het 

college voor wat betreft de invulling van co-housing, maar ook om vluchtelingen aan de slag te krijgen 

en ondernemerschap een impuls te geven. De fractie stelt daarom, conform artikel 30 uit het 

reglement van orde, de volgende vragen:   

 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Vluchteling moet aan de slag: plan voor zelfvoorzienend dorp’? 

2. Hoe staat u tegenover dit initiatief? 

3. Bent u bekend met de locatie(s) die de initiatiefnemers op het oog hebben? Wat is er voor 

nodig om deze locatie(s) daadwerkelijk voor dit initiatief te kunnen gebruiken?  

4. Bent u bereid om zo nodig in gesprek te gaan met het Rijk, zodat dit soort initiatieven de 

ruimte in onze stad kunnen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment? De 

gemeente Amsterdam bijvoorbeeld vraagt het Rijk om ‘experimenteerruimte’ op het gebied 

van initiatieven die leiden tot werk en ondernemerschap voor vluchtelingen.2  

5. Bent u in gesprek met de initiatiefnemers van de in het artikel genoemde plan ‘Een vlucht 

vooruit’? Waarmee kunt u deze initiatiefnemers van dienst zijn? 

                                                           
1 AD/Haagsche Courant, ‘Vluchteling moet aan de slag: plan voor zelfvoorzienend dorp’, 28-12-2015. 

2 https://www.amsterdam.nl/gemeente/college/individuele-paginas/kajsa-ollon-gren/persberichten/persberichten-2015/actieplan-

werk/ 



6. Bent u bekend met andere (soortgelijke) initiatieven van Haagse bewoners om vluchtelingen 

aan de slag te krijgen? 

7. Bent u bereid om bij de eerstvolgende brief c.q. voortgangsrapportage over deze materie bij 

het onderwerp ‘werk’ nader op het plan ‘Een vlucht vooruit’ en eventuele andere Haagse 

initiatieven die leiden tot werk voor (en door) vluchtelingen in te gaan en daarbij aan te geven 

of het ondersteuning krijgt van het college? 

 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 
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