
 Beste     Anne,     Pieter     en     Wopke, 

 We     zien     al     langer     de     problemen     in     Ter     Apel     en     in     de     totale     asielketen     buiten     alle 
 proporties     groeien.     Terecht     dat     er     een     extra     debat     aankomt     waarin     dit 
 besproken     gaat     worden.     Goed     van     je,     Anne,     dat     je     zelf     ook     ter     plaatse     bent 
 gegaan     om     je     goed     te     laten     informeren.     Omdat     we     zorgen     hebben     over     de 
 situatie     en     over     de     koers     van     ons     CDA     willen     wij,     een     groep     betrokken     én 
 bezorgde     CDA-leden,     jullie     aandachtspunten     meegeven. 

 Het     lijkt     logisch     om     de     mensen     die     hier     naartoe     komen     als     schuldigen     aan     te 
 wijzen.     Wopke,     in     je     interview     voor     het     AD     deed     je     eigenlijk     zoveel     door     te 
 stellen     dat     immigratie     naar     beneden     moet.     Maar     het     is     niet     de     schuld     van     de 
 vluchteling     dat     wij     geen     bed     voor     hem     of     haar     kunnen     regelen.     In     geen     geval 
 kan     het     falen     van     opeenvolgende     kabinetten     er     toe     leiden     dat     wij     als     CDA 
 pleiten     voor     het     weren     van     mensen     die     op     de     vlucht     zijn. 

 De     leden     van     het     CDA     hebben     in     opeenvolgende     partijcongressen     resoluties 
 aangenomen     over     thema’s     voor     vluchtelingen     en     internationale     hulp     en 
 ontwikkeling.     Daaruit     spreekt     een     duidelijke     lijn.     Ondanks     dat     deze     resoluties 
 met     grote     meerderheden     aangenomen     werden     hebben     we     hier     heel     weinig 
 effect     van     gezien.     En     het     AD-interview     past     in     die     lijn. 

 We     moeten     een     eerlijk     verhaal     vertellen,     trouw     aan     onze     beginselen     en     de 
 verantwoordelijkheid     die     we     dragen.     Zowel     over     de     omvang,     als     zeker     ook     over 
 de     oorzaken,     zodat     we     dan     ook     goede     voorstellen     kunnen     verwachten     voor 
 oplossingen.     We     kunnen     niet     de     gestrande     mensen     in     Ter     Apel     of     Tubbergen 
 gebruiken     om     te     praten     over     een     ‘forse     migratiebeperking’.     Vluchtelingen     zijn 
 maar     een     klein     aandeel     van     de     totale     immigratie,     en     juist     voor     hen     is     opvang 
 van     levensbelang.     Een     andere     opstelling     zal     vragen     om     voorbij     de     makkelijke 
 ‘oplossing’     van     rechts     (grenzen     dicht     en     terugsturen,     ze     kosten     ons     alleen     maar 
 geld)     of     van     links     (doe     niet     zo     moeilijk)     te     gaan. 

 Het     zal     daarnaast     vragen     om     een     andere     opstelling     in     Europa.     Minder     ieder     op 
 zich     en     meer     gezamenlijk.     Dan     kunnen     we     werk     maken     van     de     afspraken     met     de 
 zuidelijke     landen     over     het     dragen     van     de     last     en     vooral     ook     als     Europa     afspraken 
 met     regimes     van     veilige     landen     om     ongewenste     asielzoekers     weer     terug     op     te 
 nemen.     Maar     de     Nederlandse     overheid     heeft     ook     hier     veel     doen.     Goed     dat     er 
 ingegrepen     wordt     bij     gemeenten     die     hun     taken     niet     uitvoeren     en     er     een     tweede 
 aanmeldcentrum     komt.     Maar     richt     de     aandacht     ook     op     de     langere     termijn.     Bouw 



 een     robuust     COA     en     een     robuust     IND     op     zodat     zij     in     de     toekomst     wel     in     staat 
 zijn     om     voldoende     capaciteit     te     leveren.     En     maak     sluitende     afspraken     met     de 
 gemeenten     over     wat     zij     nodig     hebben.     Kom     financiële     afspraken     met 
 gemeenten     en     veiligheidsregio’s     na.     En     denk     na     over     een     slimmer 
 immigratiebeleid,     waar     legale     routes     bijvoorbeeld     ook     aansluiten     bij     de     behoefte 
 aan     arbeidskrachten.     Daarmee     herstel     je     de     draagkracht     die     hard     nodig     is     in     de 
 samenleving. 
 En     vooral:     let     op     de     boodschap     die     jullie     uitzenden.     Deze     wordt     opgemerkt     en 
 draagt     bij     aan     de     beeldvorming.     Bij     deze     het     signaal     dat     wij     als     leden     van     het 
 CDA     hoge     verwachtingen     van     jullie     hebben     om     met     een     beter     verhaal     te     komen. 

 De     afgelopen     vrijdag     door     het     kabinet     voorgestelde     maatregelen     om 
 gezinshereniging     uit     te     stellen,     moeten     voldoen     aan     Europese     regelgeving.     Ook 
 heeft     Nederland     het     Vluchtelingenverdrag     en     het     Internationaal     Verdrag     voor     de 
 Rechten     van     het     Kind     ondertekend.     Dat     is     niet     vrijblijvend 
 Dit     mag     nooit     uit     het     oog     worden     verloren.     Hierop     hebben     wij     al     in     2018/19 
 nadrukkelijk     gewezen     rondom     de     discussie     over     het     Kinderpardon. 

 Ook     mogen     we     nooit     vergeten     dat     zij     onze     naasten     zijn.     Gelijkwaardig     aan     iedere 
 ander. 

 Gezien     de     omvang     van     de     menselijke     en     bestuurlijke     crisis,     én     gezien     het 
 verschil     in     lijn     tussen     partijtop     en     leden     sturen     we     een     afschrift     hiervan     aan     het 
 partijbestuur     om     het     uit     te     nodigen     om     op     het     komende     congres     hier     een 
 bredere     discussie     met     elkaar     over     te     voeren.     Maar     los     van     het     partijcongres     gaan 
 we     ook     in     de     tussentijd     graag     het     gesprek     aan,     want     dit     raakt     aan     de     kern     waar 
 wij     als     christendemocraten     voor     staan! 
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