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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Zoals in de raadscommissie Financiën en Veiligheid van 28 juni 2017 is 
toegezegd, heeft een gesprek plaatsgehad met de raadsleden Koebrugge 
(VVD). Sijbolts (Stadspartij) en Bolle (CDA) waarbij tien recente casussen 
van mensen die in de bed bad brood-voorziening verblijven zijn voorgelegd 
en besproken. Op verzoek van de raadsleden informeren wij u met deze brief 
nog eens over de wijze waarop wij nagaan of de mensen die in de opvang 
verblijven ook daadwerkelijk voor opvang in aanmerking komen. Daarbij 
gaat het er in het bijzonder om er zeker van te zijn dat opvang elders niet 
mogelijk is. 

De gemeente Groningen biedt sinds maart 2015 in het kader van een tijdelijke 
regeling sobere opvang aan dakloze vreemdelingen. Afgewezen asielzoekers 
zonder voorzieningen kunnen een beroep doen op opvang door de 
centrumgemeente. De gemeente Groningen is centrumgemeente voor de 
gehele provincie Groningen. 

Als mensen zich melden met een verzoek op opvang vindt direct een eerste 
toetsing plaats. Daarbij wordt gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn, 
de vreemdeling een V-nummer heeft en bekend is bij de IND en DT&V. Tot 
slot wordt nagegaan welke centrumgemeente verantwoordelijk is voor het 
betreffende dossier. 

Als op grond van eerste toetsing blijkt dat mensen niet aan de opvangcriteria 
voldoen, wordt in de regel de volgende dag elders opvang geregeld. 



Bladzijde 
"Gemeente 

yjron/ngen 

Elke twee weken leggen we een lijst met de mensen die in die afgelopen 
periode opvang hebben gekregen voor een tweede toetsing voor aan de IND. 
De IND beoordeelt of betrokkenen bekend zijn in de asielketen, geeft een 
beknopt overzicht van de huidige vreemdelingerechtelijke positie van de 
betrokkene en toetst of opvang door het Rijk nog tot de mogelijkheden 
behoort. Daarmee vindt dus een dubbele toetsing plaats op de 
beschikbaarheid van voorliggende voorzieningen. 

De begeleiding in de bed bad brood-voorziening is erop gericht een duurzame 
oplossing te vinden voor de mensen die er verblijven. Die oplossing kan 
bestaan uit het verkrijgen van verblijf in Nederland, het opnieuw verkrijgen 
van opvang door het Rijk of het realiseren van vertrek uit Nederland, al dan 
niet vooraf gegaan door detentie. 

Bijzondere, afwijkende of ingewikkelde zaken worden besproken in periodiek 
overleg met de partners in de vreemdelingenketen. Daarbij zijn aanwezig 
vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, de IND, de DT«&V. de 
Vreemdelingenpolitie (AVIM), INLIA en Vluchtelingewerk. Per casus wordt 
daar beoordeeld welke oplossing mogelijk is met inzet van welke van de 
betrokken organisaties. 

Wellicht ten overvloed wijzen wij u erop dat een groot deel van de mensen 
die in de bed bad brood-voorziening verblijven nog een procedure hebben 
lopen en rechtmatig in Nederland verblijven zonder dat zij in aanmerking 
komen voor opvang door van het Rijk. Met het bieden van sobere opvang 
voorkomen wij dat deze mensen zonder voorzieningen op straat terecht 
komen. Wij zien niet in op welke wijze dit kan worden aangemerkt als 
ondermijnend ten opzicht van het Rijksbeleid. Men is dan immers rechtmatig 
in Nederland, mag heir de uitkomst van de procedure afwachten. 

Van de circa 300 mensen die momenteel in de bed bad brood-voorziening 
verblijven zijn er 140 afkomstig uit één van de Rijksvoorzieningen in Ter 
Apel. Ongeveer 70 personen zijn op straat gezet vanuit het AZC in Delfzijl. 
Tijdens het overleg met de eerder genoemde leden van de raad hebben wij 
tien recente aanmeldingen voorgelegd en besproken en daarbij aangegeven 
wat de uitkomst is van de toetsing op aanwezigheid van voorliggende 
voorzieningen. Tijdens het overleg hebben wij tevens documenten overlegd 
waaruit onomstotelijk blijkt dat betreffende personen de toegang tot een 
Rijksvoorziening is ontzegd. 

Wij gaan ervan uit dat we hebben aangetoond dat er geen mensen in de bed 
bad brood-voorziening verblijven die elders terecht kunnen. 
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Tot slot: in september 2017 bespreekt u in de raadscommissie Financiën en 
Veiligheid het raadsvoorstel voor de financiering van de bed bad brood
voorziening. In het presidium is geaccepteerd dat vooruitlopend daarop de 
bekostiging doorloopt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
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