
 

ACTUELE MOTIES  
154E ALGEMENE VERGADERING 
 
Je kan tot uiterlijk woensdag 16 november 2022 12:00 uur met dit formulier een actuele motie 

indienen bij het hoofdbestuur, via vereniging@vvd.nl.    

 

Ingediend door:  

1. Ferry van Wijnen (Zuidplas)  

2. Paul Solleveld (Zuidplas)  

3. Paul Slettenaar (Amstelveen)  

4. Jan Ambachtsheer (Zuidplas)  

5. Jenny Elbertsen (Apeldoorn)  

6. Renee Teunissen (Apeldoorn)   

7. Annika van Gerwen (Zuidplas)  

8. Klaas Kwint (Alphen aan den Rijn)  

9. Tim Ambachtsheer (Zuidplas)  

10. Cindy uit de Bulten (Zuidplas) 

11. Reinier Geerligs (Rijssen-Holten) 

12. Ad Lagas (Ommen) 

13. Monique de Vos – Verwaijen (Boskoop) 

14. Loura Boogerman – Jongepier (Zuidplas) 

15. Sigrid Bueving (Zuidplas) 

16. Leendert Karreman (Zuidplas) 

17. Leon van Noort (Barendrecht) 

18. Joke Vroegop (Zuidplas)  

19. Erik de Haas (Zuidplas) 

20. Giel Dubbeld (Zuidplas) 

21. Daan de Haas (Zuidplas) 

22. Robin Kersbergen (Bodegraven – Reeuwijk) 

23. Marco Oudshoorn (Krimpenerwaard) 

24. Fractie VVD Wijk bij Duurstede (Sybren van de Velde + 2 fractieleden) 

 

Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: Ferry van Wijnen 

 

Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 

 

- Roept de vergadering op om een taskforce Asiel van maximaal 8 betrokken VVD leden te starten 

 

- Doel: een liberale VVD visie op Asiel ontwikkelen, samen met een haalbaar en reëel actieplan. Visie 

dient in samenhang te worden opgesteld met andere relevante beleidsterreinen zoals woningbouw, 

bevolkingsgroei, etc.  

 

- Visie en actieplan worden uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer fractie 

met de oproep deze koers leidend, en dus niet onderhandelbaar, te laten zijn. 
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Toelichting 

 

Er bestaan grote zorgen over het asielbeleid in Nederland. Zoveel is wel duidelijk als we zien hoeveel 

moties er worden ingediend tijdens deze 145e Algemene Vergadering van onze vereniging, de VVD. 

Ook uit peilingen blijkt dat het merendeel van de Nederlanders voor een strenger asielbeleid is.   

 

De VVD staat voor een streng, rechtvaardig en vooral uitvoerbaar asielbeleid. Met de huidige 

instroom en het huidige inwilligingspercentage is dit niet mogelijk. Er is snel een vernieuwd 

asielbeleid nodig, gedragen door de leden van de VVD.   

 

Er zijn blijkbaar vele ideeën hoe het anders kan. Misschien niet allemaal even haalbaar en realistisch, 

maar het is wel goed om dit gesprek met elkaar te voeren en de ideeën, waar het kan, te bundelen.    

 

De indiener van de motie is bereid als voorzitter en penvoerder te fungeren. Geïnteresseerde leden 

kunnen zich uiterlijk 1 december 2022 bij hem melden (f.vanwijnen@zuidplas.nl of 06-55871313) 

 

Wellicht kan het VVD Netwerk Migratie en Integratie, wat op dit moment weinig actief lijkt, hier ook 

een rol spelen. 
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