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Schriftelijke vragen PW over de toename van het aantal niet-westerse 
allochtonen en een onderzoek naar de verwachte extra kosten en de 
mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid 

Geachte voorzitter, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 20 juni 2011 een aantal aan het college 
van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake de toename van het 
aantal niet-westerse allochtonen en een onderzoek naar de verwachte extra kosten en de mogelijke 
gevolgen voor de leefbaarheid. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

R.C.M. Stadh0Lid$rs 
Griffier 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN ARTIKEL 84 REGLEMENT VAN ORDE 

PROVINCIALE STATEN 2011 
DATUM: 20 juni 2011 
AAN: De voorzitter van provinciale staten 
STELLER VAN DE VRAGEN: PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 

Overeenkomstig artikel 84 van het reglement van orde stelt de PW-fractie de onderstaande 
schriftelijke vragen aan het College van over Gedeputeerde Staten over de toename van het 
aantal niet-westerse allochtonen en een onderzoek naar de verwachte extra kosten en de 
mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid die dit met zich mee zal brengen. 

1. Bent u bekend met de onderzoeken 'Niet-westerse allochtonen per gemeente 2010-2040' van 
het RIVM en het 'Jaarrapport Integratie 2010' van het CBS? 

2. Onderschrijft u de uitkomsten van het 'Jaarrapport Integratie 2010' dat niet-westerse 
allochtonen zijn oververtegenwoordigd op o.a. de terreinen criminaliteit, 
bijstandsafhankelijkheid en schooluitval? Zo neen, waarom niet? 

3. Erkent u dat de forse toename in de nabije toekomst van het aantal niet-westerse 
allochtonen in Flevoland, zoals geschetst in het onderzoek van het RIVM, statistisch tot gevolg 
zal hebben dat ook de criminaliteit, de bijstandsafhankelijkheid en schooluitval zullen 
toenemen? Zo neen, waarom niet? 

4. Is het college bereid, vanuit haar eigen visie dat het bevorderen van sociale cohesie tot haar 
kerntaken behoort, een onderzoek te starten naar de verwachte extra kosten en de gevolgen 
voor de leefbaarheid, die de toename van het aantal niet-westerse allochtonen met zich mee 
zal brengen voor de 6 Flevolandse gemeenten, en hierover in gesprek te treden met het 
plaatselijk bestuur? Zo neen, waarom niet? 

Namens de PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 

Joram van Klaveren 


