
 

 

          22 maart 2015 
 
Vragen ex artikel 41, n.a.v. de berichten over Somalische vluchtelingen in Lith. 
 

 

Geacht college, 

 

De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van de artikelen in het Brabants Dagblad over het tumult naar 

aanleiding van het pesten van Somalische vluchtelingen in Lith. Vluchtelingenwerk Oss en Vivaan buigen 

zich momenteel over dit pestprobleem en zoeken actief naar een oplossing. Gelukkig hebben ook een aantal 

Lithse inwoners zich dit aangetrokken. Zij geven aan zich niet neer te willen leggen bij dit onsympathiek 

gedrag. 

 

Nu lijkt dit een incident, maar aangezien zich in het verleden soortgelijke gebeurtenissen hebben 

voorgedaan, zou het een signaal kunnen zijn dat vluchtelingen een moeilijk bestaan in de gemeente Oss 

hebben. Dit is niet wenselijk en heeft volgens de PvdA-fractie niet alleen een negatieve invloed op de 

integratie van bevolkingsgroepen, maar brengt schade toe aan de gehele maatschappij.  

 

Tegelijkertijd constateren wij dat er in de toekomst een blijvend beroep zal worden gedaan op de 

samenleving door het toenemende aantal vluchtelingen in onze gemeente fatsoenlijk op te vangen.  

De PvdA heeft de volgende vragen: 

1 Kan het college bevestigen dat er inderdaad sprake is van het pesten van Somalische gezinnen in 

Lith? En zo ja, of deze problemen zich al eerder hebben voorgedaan? 

2 Deelt het college de zorgen van de PvdA over de toenemende problematiek ten aanzien van de 

vluchtelingen en de omwonenden? 

3 Wat is de taakstelling van de gemeente Oss met betrekking tot het aantal op te vangen 

vluchtelingen? 

4 Is er een achterstand in het huisvesten van deze groep mensen? 

5 Denkt het college dat de problematiek in de dorpen groter is dan in de stad? 

6 Kan het college ook aangeven wat hun visie is ten aanzienvan de woonhuisvestiging van 

vluchtelingen in de dorpen of in de stad? Heeft u daarover contact gehad met de 

woningbouwverenigingen of vluchtelingenwerk? 

7 Heeft het college middelen gereserveerd om deze groep mensen adequaat te kunnen helpen? 

8 Is het college bereid om extra ondersteuning te bieden aan Vluchtelingenwerk en aan het 

welzijnswerk Vivaan? 

9 Deze ondersteuning eventueel ook breder aan te bieden als soortgelijke problemen zich ook elders 

in onze gemeente voordoen? 

10 Kan het college aangeven in hoeverre zij dit soort relletjes preventief denkt te kunnen voorkomen? 

Wat is de rol van de stichting Radar of andere instellingen die hierbij betrokken zijn? 

Namens de PvdA-fractie 

Ehssane Gounou 

 

 

 

 


