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Betreft: Art. 47 vragen van GroenLinks en PvdA inzake stopzetting financiële ondersteuning Hananias 
De Oliveira. 
 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Gisteren (24-06-2021) ontvingen we de RIB van wethouder Bastiaans waarin zij de stopzetting van de 
financiële ondersteuning aan Hananias De Oliveira per 1 oktober aankondigt. 
Zoals U weet hebben onze partijen, samen met andere partijen, medeburgers en uw College, zich 
door de jaren heen sterk gemaakt voor Hananias en zijn strijd voor een verblijfsstatus. En daar zijn 
we trots op. Een jongen die hier op zeer jonge leeftijd komt en na 20 jaar nog geen verblijfsstatus 
heeft: het is onrechtvaardig, hardvochtig en verdrietig. En het is een feitelijke situatie waarin ook de 
gemeente zijn weg moet vinden.  
In dat licht hebben we de brief van de wethouder gisteren gelezen. We willen er nog de volgende 
vragen over stellen: 
 

1. Waarom is het juist nu nodig om deze stopzetting van financiële ondersteuning per 1 oktober 
aan te kondigen? 

2. Heeft de wethouder zich ervan vergewist dat alle, maar dan ook alle mogelijkheden voor 
verlengd verblijf zijn onderzocht, bijvoorbeeld ook de optie van een studievisum? 

3. We nemen aan dat de Dienst Terugkeer nu moet worden ingeschakeld om het vertrek naar 
Angola te begeleiden? Wat gebeurt er als de Dienst niet in actie komt?  

4. De wethouder zegt in haar brief dat de gemeente hem waar mogelijk wil helpen bij zijn 
terugkeer. Wat houdt die hulp dan in? En is daarbij nog van belang dat Angola m.b.t. Covid 
code oranje heeft? 

5. De situatie van Hananias is zeer schrijnend. De wethouder schrijft dat hij hier geen toekomst 
heeft en ook niet kan opbouwen. Wij denken dat datzelfde voor zijn toekomst in Angola 
geldt. Hoe beoordeelt de wethouder het asielsysteem dat een dergelijke situatie laat 
ontstaan? 



6. En is de wethouder het met ons eens dat deze situatie niet in Maastricht tot een goed einde 
moet worden gebracht maar dat de sleutel daarvan in Den Haag ligt? 

7. Ondersteunt de wethouder ons standpunt dat Hananias De Oliveira een verblijfsvergunning 
moet krijgen?  

 
 
Wij wachten uw antwoorden af. 
Met vriendelijke groet, 
 
Manon Fokke 
Fractievoorzitter PvdA Maastricht 
 
Marlise korsten 
Fractievoorzitter GroenLinks Maastricht 
 
 

 
 


