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Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u over de financiering van de bed bad brood-voorziening 
voor uitgeprocedeerde vreemdeling in het derde kwartaal van 2016. Tevens informeren 
wij u over de resultaten over de periode tussen 1 maart 2015 en 20 juni 2016. Daarmee 
komen wij tegemoet aan de toezegging die wij eerder (in onze brief met kenmerk 
5712307) hebben gedaan. 

Op grond van gerechtelijke uitspraken bieden centrumgemeenten opvang aan 
onrechtmatig verblijvende vreemdelingen die daar om vragen. De opvang die minimaal 
dient te worden geboden bestaat uit nachtverblijf, ontbijt, avondmaaltijd en een douche. 
Deze voorziening wordt in opdracht van de gemeente Groningen uitgevoerd door 
stichting INLIA. 
Momenteel biedt de gemeente Groningen opvang aan ruim 220 personen die voldoen aan 
de bed bad brood-criteria. Het gaat hierbij deels om nieuwe instroom (na de uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep) en deels om mensen die al eerder in aanmerking kwamen 
voor gemeentelijke noodopvang( circa 50 persoenen). Van de 220 personen die voldoen 
aan de bed bad brood-criteria circa 120 personen in de centrale voorziening aan de 
Helsinkistraat en ongeveer 100 in dislocaties in de stad en de provincie. 

Gemeenten en Rijk hebben ernaar gestreefd voor 1 november 2015 afspraken te maken 
over een meer definitieve regeling voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. 
De intentie was deze afspraken vast te leggen in een bestuursovereenkomst. De 
gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. 
In de gesprekken tussen VNG en Rijk is afgesproken dat tot er een bestuursovereenkomst 
is afgesloten, de bestaande praktijk zal worden voortgezet. Dat geldt inclusief de 
vergoeding die het Rijk aan de gemeenten voor opvang ter beschikking stelt, ten bedrage 
van 40 euro per persoon per nacht. 
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Voor opvang in het tweede kwartaal van 2016 hebben wij een bedrag van 480.459 euro 
beschikbaar gesteld. Voor opvang in het derde kwartaal van 2016 heeft INLIA een 
subsidieaanvraag gedaan voor een bedrag van 531.587 euro. Dit bedrag wordt 
voorgefinancierd uit het budget voor de maatschappelijke opvang. De toename van de 
kosten vloeit voort uit de toename van het aantal persoeen dat aangewezen is op de bed 
bad brood-voorziening. 
De reguliere middelen voor maatschappelijke opvang zijn op zich niet toereikend om ook 
de middelen voor het tweede kwartaal van 2016 voor de opvang voor te financieren. Dit 
betekent dat dat op het budget voor maatschappelijke opvang een (tijdelijk) tekort 
ontstaat. 

Resultaten 
Onderstaande resultaten hebben betrekking op de periode tussen 1 maart 2015 en 20 juni 
2016. In deze periode zijn sinds de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
296 personen in de bed bad brood-voorziening ingestroomd. Van deze groep zijn in de 
genoemde periode 119 personen weer uitgestroomd. Dit betekent dat van de mensen die 
bed bad brood-opvang hebben gekregen, 40 procent weer in beweging is gebracht. Hun 
situatie is dusdanig gewijzigd dat zij niet meer aangewezen zijn op de bed bad brood
regeling. 

Van de mensen die zijn uitgestroomd, heeft de in omvang grootste groep, 36 personen, 
opnieuw opvang van het Rijk gekregen. Negentien personen krijgen opvang in een andere 
centrumgemeente en veertien personen hebben elders, veelal bij vrienden of kennissen, 
onderdak gevonden. Bij elkaar opgeteld hebben dus 69 personen op één of andere manier 
elders opvang gekregen. 

Twaalf personen hebben alsnog rechtmatig verblijf in Nederland gekregen. Zeven 
personen zijn vrijwillig teruggekeerd naar het land van herkomst. '• 

In totaal zijn 24 personen met onbekende bestemming vertrokken. Zeven personen, tot 
slot zijn in detentie genomen of verblijven in de vrijheidsbeperkende locatie (VBL), 
veelal in afwachting van (gedwongen) terugkeer. 

Buiten deze uitgestroomde groep zijn circa 20 personen met begeleiding naar ambassades 
geweest. Van hen hebben 14 personen geldige identiteitsdocumenten weten te krijgen. 

Momenteel is de nieuwe instroom nog iets groter dan de uitstroom. Daarom verwachten 
we de komende maanden nog een lichte toename van het aantal personen dat een beroep 
doet op verblijf in de bed bad brood-voorziening. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


