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Raadscomnnissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

IV. 

V. 

middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-broodvoorziening voor dakloze 
vreemdelingen in het derde kwartaal van 2018 voor een bedrag van € 930.000,-; 
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 vreenndeiingenvoorziening) zullen worden 
opgericht. Deze voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. 
Omdat de kosten voor de huidige voorziening doorlopen, financieren we voor het derde kwartaal van 2018 
een bedrag van € 930.000,— uit de Algemene egalisatiereserve (AER). 
Het zelfstandige effect van een onttrekking aan de AER van € 930.000,- op de ratio van het 
weerstandsvermogen, stand begroting 2018, is 0,69 procent. 

B&W-besluit d.d.: 29 mei 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-broodvoorziening in de gemeente Groningen biedt momenteel onderdak aan 306 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-broodvoorziening in de stad Groningen. Omdat de kosten voor de huidige 
voorziening doorlopen, financieren we voor het derde kwartaal van 2018 een bedrag van 
€ 930.000,- uit de Algemene egalisatiereserve (AER). 

in het regeerakkoord van het kabinet Rutte lil 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. In de afgelopen maanden is op ambtelijk niveau, door vertegenwoordigers van het nninisterie van 
Justitie en Veiligheid, IND, DT&V, AVIIVl en betrokken gemeenten waaronder Groningen, intensief gewerkt 
aan de voorbereiding van de LVV's. Dat heeft geresulteerd in een sannenwerkingsafspraak waarin een 
aantal uitgangspunten is vastgelegd en een programmaplan dat onder meer aangeeft op welke wijze en op 
welke locaties LVV's ontwikkeld zullen worden. Daarbij hebben wij ons bestuurlijk ingezet om ervoor te 
zorgen dat de uitgangspunten in overeenstemming zijn met onze inhoudelijke wensen en de gemeente 
Groningen in de plannen herkenbaar in beeld blijft. In opzet was het daarbij de bedoeling op zo kort 
mogelijke termijn te starten met een vijftal LVV-piiots, waaronder één in de gemeente Groningen. 
De samenwerkingsafspraak en het programmaplan, zijn besproken in Bestuurlijk Overleg van 
staatssecretaris Harbers en de VNG commissie Asiel en Integratie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er een 
akkoord op deze stukken, zij het onder voorbehoud van financiering. Omdat in de Voorjaarsnota van het 
kabinet geen middelen zijn opgenomen voor uitvoering van het programma LVV, is een start op korte 
termijn van door het Rijk gefinancierde pilots niet mogelijk gebleken. 

Tijdens Bestuurlijk Overleg op 17 mei jongstleden heeft de staatssecretaris aangegeven nu binnen de eigen 
begroting op zoek te gaan naar middelen voor de financiering van de LVV's. Naar verwachting geeft de 
staatssecretaris tijdens de Landelijke Regietafel Migratie op 5 juli aanstaande meer duidelijkheid over de 
financiering. Deze Landelijke Regietafel is opdrachtgever van het programma LVV. In de aanloop naar de 
regietafel zullen wij ons politiek, bestuurlijk en ambtelijk maximaal in om een positieve uitkomst te 
bewerkstelligen. En dat is een spoedige voortzetting van het programma LVV inclusief door het Rijk 
gefinancierde pilots. 
Wij zien de totstandkoming van de LVV's als een doorgaand proces. Wij verwachten dat de huidige 
financiële impasse van tijdelijke aard is. Wij gaan er namelijk van uit dat het ministerie van Justitie en 
Veiligheid er alles aan gelegen is de afspraken uit het regeerakkoord tot uitvoering te brengen. Niettemin 
rest ons op dit moment de teleurstellende vaststelling dat financiering nog niet geregeld is en we moeten 
bezien hoe de zaken er na 5 juli voor staan. 

Afgehandeld en naar archief Datum 



De betrokken partijen, ministerie, gemeenten en ketenpartners, zijn momenteel in gesprek over de vraag 
onder welke voorwaarden nu toch al uitvoering kan worden gegeven aan onderdelen van het programma 
LVV. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als het versnellen van beslisprocedures en intensivering van 
oplossingsgericht lokaal casusoverleg. 

In de periode vanaf januari 2018 tot medio mei zijn in totaal 54 nieuwe bewoners ingestroomd. In dezelfde 
periode zijn 58 personen uitgestroomd. Daardoor is het totaal aantal mensen in opvang iets afgenomen tot 
in totaal 306 personen. 
Zoals aan uw raad toegezegd geven we bij aanvang van de pilot LVV in Groningen een uitgebreide update 
over de populatie die momenteel in de bed-bad-broodvoorziening verblijft. Dat zal naar onze verwachting in 
de tweede helft van dit jaar gestalte krijgen. 

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-broodvoorziening in het derde kwartaal van 2018 te financieren 
door een bedrag van € 930.000,- beschikbaar te stellen uit de AER. Het zelfstandige effect van een 
onttrekking aan de AER van € 930.000,- op de ratio van het weerstandsvermogen is 0,69 procent. 
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Raad. nnb 

Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

Beleidsveld Deelprogramma Programma Directie I.S Lasten Baten Saldo voor _ 
1 oev.res. res. mut. 

Onttr. Saldo na 
res. res. mul. 

04 2 5 
Vluchtelingen en 
asielzoekers 

04 2 Passende 
ondersteuning en 

04 Welzijn, 
gezondheid en 
zorLj 

Maatschappelijke 
Ontwikkeling 1 -930 -•Uil 

12 1 4 
C'oncernslelposten 

12 1 Colleye en 
Raad 

12 College, raad 
en 
gebiedsgericht 
werken 

Concernposten 1 0 930 930 
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<Beleidsveld> • Deelprogramma-- <Programma •- <Org onderd > 1 0 0 

TOTALEN 
BEGROTINGSWIJZICÏNG 

930 0 -930 0 930 0 

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging 
In december 2016 heeft het college besloten de huidige voorziening open te houden en te beko.stigen uit de vergoeding voor de bed-bad-brood
voorziening over de periode van I november 2015 tot I december 2016. Deze vergoeding, 2,1 miljoen euro. is met de meicirculaire van 2017 
uitbetaald Omdat de kosten voor de voorziening doorlopen, is het gewenst hiervoor financiering beschikbaar te stellen. Voor de periode van juli tot en 
met december 2017 heefi uw raad een aanvullend bedrag van 1,35 miljoen euro beschikbaar gesteld via de Algemene egalisatiereserve (AER) en voor 
de periode van januari t/m juni 2018 een bedrag van 1,9 miljoen euro. 



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 


