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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u, zoals toegezegd, over de stand van zaken 
rond de totstandkoming van een bed bad brood-regeling, naar aanleiding van 
de informatie hierover in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. In 
het regeerakkoord staat dat voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
acht LVV-Iocaties (Landelijke vreemdelingenvoorziening) zullen worden 
opgericht. Uit de tekst van het regeerakkoord leiden we af dat het om 
voorzieningen gaat waar uitgeprocedeerde asielzoekers een beperkte periode 
worden opgevangen onder toezicht van de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&;V) en in samenwerking met gemeenten. Het nieuwe kabinet wil hiertoe 
een akkoord sluiten met de VNG. 

Wij zien een aantal positieve elementen in de tekst van het regeerakkoord. 
Het is positief dat de problematiek rond dakloze vreemdelingen weer 
wordt onderkend; 
expliciet wordt erkend dat het Rijk hierin een verantwoordelijkheid 
heeft; 
zoals wij de tekst lezen er ook er ook Rijksfinanciering komt voor 
deze voorzieningen, waarbij wij ervan uit gaan dat ook wordt voorzien 
in financiering met terugwerkende kracht van de bestaande 
voorzieningen; 
er geen sprake meer is van mogelijke strafbaarstelling van het bieden 
van opvang aan afgewezen vreemdelingen. 

De tekst in het regeerakkoord laat ook nog veel open. Zo is nog niet bekend 
om welke acht locaties het gaat. Ook de precieze invulling van de opvang, de 
voorwaarden waaronder opvang mogelijk is (voor wie en voor hoe lang) en 
de rolverdeling tussen DT&V en gemeenten vraagt nog om nadere 
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uitwerking. In het bijzonder hechten wij in dit verband belang aan 
betrokkenheid van lokale NGO's. 
Belangrijke punten van aandacht voor ons zijn de termijn van opvang en de 
mogelijkheid daarbij een op individuele maat gesneden aanpak te blijven 
bieden. Ook de bepaling van de doelgroep voor wie opvang beschikbaar is, 
zullen we in de gaten houden. AI met al zullen we ons best doen dat er een 
regeling komt die praktisch werkbaar is en bijdraagt aan een sluitend 
opvangarrangement. 

Mocht het zo zijn dat wij in de positie komen aan de gesprekstafel plaats te 
nemen, zullen wij daar vanzelfsprekend een constructieve rol vervullen. Wij 
verwachten dat op z'n vroegst tegen het einde van dit jaar meer zicht komt op 
een regeling met inbegrip van financiering. Wij zijn hierbij afhankelijk van 
het tempo waarmee het Rijk dit dossier ter hand neemt. Zodra we hier meer 
over weten, komen wij daar bij u op terug. 

Tot het zo ver is zullen wij in overleg met u een oplossing zoeken voor 
tijdelijke financiering van de huidige voorziening. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester, de secretaris. 
Ton Schroor Peter Teesink 


