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Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

IV. 

V. 

middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-broodvoorziening voor dakloze vreemdelingen in 
het tweede kwartaal van 2018 voor een bedrag van € 940.000,-; 
dit bedrag te financieren uit de Algemene egalisatiereserve (AER); 
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 
herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 
het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 

Sinds maart 2015 biedt de gemeente Groningen in het kader van een tijdelijke regeling sobere opvang aan 
dakloze vreemdelingen. Gesprekken tussen gemeenten en Rijk over een definitieve regeling zijn eind 2016 
afgebroken. Ook de vergoeding van het Rijk voor de voorziening is per december 2016 stopgezet. 
In december 2016 heeft het college besloten de huidige voorziening vooralsnog open te houden. 
In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat dat voor de opvang van uitgeprocedeerde 
asielzoekers acht zogenoemde LVV-locaties (Landelijke vreemdelingenvoorziening) zullen worden 
opgericht. Deze voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. 
Omdat de kosten voor de huidige voorziening doorlopen, financieren we voor het tweede kwartaal van 
2018 een bedrag van € 940.000,- uit de Algemene egalisatiereserve (AER). 
Het zelfstandig effect van een onttrekking aan de AER van € 940.000,- op de ratio van het 
weerstandsvermogen, stand jaarrekening 2018, is ongeveer 0,7 procent. 

B&W-besluit d.d.: 20 februari 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Sinds maart 2015 biedt de gemeente Groningen in het kader van een tijdelijke regeling sobere opvang aan 
dakloze vreemdelingen. In december 2016 heeft het college besloten de huidige voorziening vooralsnog 
open te houden. 
De bed bad brood-voorziening in de gemeente Groningen biedt momenteel onderdak aan 310 personen. 
Omdat de kosten voor de voorziening doorlopen, is het gewenst hiervoor financiering beschikbaar te 
stellen. 

Kader 

Opvang van asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het bieden van onderdak aan 
uitgeprocedeerde vreemdelingen is dan ook ten principale een taak van de staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie. Gemeenten vinden het ongewenst dat mensen zonder voorzieningen op straat terecht komen. In 
het geval mensen toch zonder voorziening op straat belanden, zien gemeenten zich genoodzaakt alsnog 
opvang te bieden. 

Argumenten en afwegingen 

In lijn met het collegebesluit van december 2016 (6069978) stelt het college middelen beschikbaar voor het 
overeind houden van de bed bad brood-voorziening in de stad Groningen. Omdat de kosten voor de 
huidige voorziening doorlopen, financieren we voor het tweede kwartaal van 2018 een bedrag van 
€ 940.000,- uit de Algemene egalisatiereserve (AER). 

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat dat voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers 
acht zogenoemde LVV-locaties (Landelijke vreemdelingenvoorziening) zullen worden opgericht. Deze 
voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. 
Tijdens een werkbezoek van de verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 7 februari 
jongstleden hebben wij de zienswijze van de gemeente Groningen hieromtrent onder de aandacht 
gebracht. 
De instroom van nieuwe bewoners in de bed bad brood-voorziening is de afgelopen maanden afgenomen. 
De oorzaak hiervan is dat de instroom vanuit asielzoekerscentra (AZC) is verminderd, onder meer doordat 
het aantal AZC's in de provincie is afgenomen. Ook hebben wij gesprekken gevoerd met burgemeesters van 
gemeenten waar nog AZC's gevestigd zijn, met als doel maatregelen te bewerkstelligen die de stroom 
vanuit de AZC's naar de bed bad brood-voorziening verder moet verminderen. 
De uitstroom uit de bed bad brood-voorziening is de afgelopen maanden iets toegenomen. Wij zien goede 
mogelijkheden de komende periode meer mensen die nu nog in de bed bad brood-voorziening verblijven 
terug te leiden naar opvangvoorzieningen van het Rijk. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Er is in de gemeente Groningen nog altijd maatschappelijk draagvlak voor de opvatting dat mensen niet 
zonder voorzieningen op straat terecht moeten komen. 

Financiële consequenties 

We stellen voor de kosten voor de bed bad brood-voorziening in het tweede kwartaal van 2018 te 
financieren door een bedrag van € 940.000,- beschikbaar te stellen uit de AER. Het zelfstandig effect van 
een onttrekking aan de AER van € 940.000,- op de ratio van het weerstandsvermogen is ongeveer 0,7 
procent. 
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Besluitvorming (orgaan *- dalum) Raad. nnb 

Incidenteel ' Structureel 1 

Soort wjziging Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1 000 euro 

Beleidsveld Deelprogramma Pro^gramma Diieclie 
Saldo voor Ontlr. 

I/S Lasten Baten res. mut. Toev.res. res. 
Saldo na 
res. mul. 

04 2 5 Vluchlelingen en 
asielzoekers 04 2 Pa.s:;t;iKk' pndcisiijiiiiiti'j en zor^ 04 Welzijn yc/ondivKl en zorg 

Maatschappelijke 
Ontv-ikkeling^ 1 940 -940 -940 

12 1 4 Concemslelposten 12 1 College en Raad 
12 College, raad en gebiedsgericht 
werken Concernposten 1 0 940 940 

- Beleids\eld • < Deelprogranima> <Programma> Ort! onderd > 1 0 0 

<BeIeidsveld> < Deelprogramma^ <Pro^amma> <Org onderd > 1 0 0 

<Beleidsveld> <Deelprogramma> <Programma> <Org onderd > 1 0 0 

•^Beleidsveld' <Deelprogramma> <Programma> <Org onderd > 1 0 0 



Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

N.v.t 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


