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Classificatie 
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Langetermijn agenda 
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• Vertrouwelijk 

Schroor 

LTA ja: • Maand Jaar 
LTA nee: E Niet op LTA 

Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-broodvoorz iening voor dakloze vreemdel ingen in 
het eerste kwartaal van 2018 voor een bedrag van € 960.000,- ; 

II. dit bedrag te f inancieren uit de A lgemene egalisatiereserve (AER); 
III. de gemeentebegrot ing 2018 op p rogrammaniveau overeenkomst ig te wi jz igen. 

Samenvatting 

Sinds maart 2015 biedt de gemeente Groningen in het kader van een t i jdel i jke regel ing sobere opvang aan 
dakloze v reemdel ingen. Gesprekken tussen gemeenten en Rijk over een def ini t ieve regel ing zijn eind 2016 
afgebroken. Ook de vergoed ing van het Rijk voor de voorz iening is per december 2016 stopgezet. 
In december 2016 heeft het col lege besloten de huid ige voorziening vooralsnog open te houden. 
In het regeerakkoord 'Ver t rouwen in de toekomst ' staat dat voor de opvang van ui tgeprocedeerde 
asielzoekers acht zogenoemde LVV-locaties (Landeli jke vreemdel ingenvoorz ien ing) zullen worden 
opgericht. Deze voorz ieningen zijn nog niet gereal iseerd. 
Omdat de kosten voor de huidige voorz iening door lopen , f inancieren we voor het eerste kwartaal van 2018 
een bedrag van € 960.000, - uit de A lgemene egalisatiereserve (AER). 
Het zelfstandig effect van een onttrekking aan de AER van € 960.000,- op de ratio van het 
weers tandsvermogen, stand jaarrekening 2018, is 0,66 procent. De ratio neemt daardoor af van 107,48 
procent tot 106,77 procent. 

B&W-besluit d.d.: 21 november 2017 

Afgehandeld en naar archief Daturn 



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 315 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 eerste kwartaal van 2018 een bedrag van 
€ 960.000,- 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. Over de stand van zaken rond de totstandkoming van een bed bad 
brood-regeling hebben wij uw raad, naar aanleiding van de informatie hierover in het regeerakkoord, in een 
brief (6615282) geïnformeerd. Om de zienswijze van de gemeente Groningen hieromtrent onder de 
aandacht te brengen, hebben wij de verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uitgenodigd 
voor een werkbezoek aan de gemeente Groningen (zie bijlage 6656107). 
De instroom van nieuwe bewoners in de bed-bad-broodvoorzien is de afgelopen twee 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. Wij voeren gesprekken met burgemeesters 
van gemeenten waar nog AZC's gevestigd zijn. Doel van deze gesprekken is maatregelen te bewerkstelligen 
die de stroom vanuit de AZC's naar de bed-bad-broodvoorziening verder moet verminderen. 
De uitstroom uit de bed-bad-broodvoorziening is de afgelopen maanden iets toegenomen. Wij zien goede 
mogelijkheden de komende periode meer mensen die nu nog in de bed-bad-broodvoorziening 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-broodvoorzieningen het eerste kwartaal van 2018 te financieren 
door een bedrag van € 960.000,- beschikbaar te stellen uit de AER. Het zelfstandig effect van een 
onttrekking aan de AER van € 960.000,- op de ratio van het weerstandsvermogen is 0,66 procent. De ratio 
neemt daardoor af van 107,48 procent tot 106,77 procent. 



Begrotingswijziging 2018 

Financiering Bed Bad Brood, le kwartaal 2018; nr. 6664400 

Betrokken directie(s) 

Naam voorstel 

Besluilvormmg (orgaan + datum) 

Incidenteel Structureel 

Soon wijzigmg 

Directie Maatschappelijke 
Ontwikkeling 
Financiering Bed Bad Brood. Ie 
kwartaal 2018; nr. 6664400 

Raad. nnb 

Exploitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x I 000 euro 

Beleidsveld Deelp ro^ramma Programma Dii¥ctie 
Saldo voor 

1/S Lasten Balen res. mul. Toev.res. 
Onttr. 

res. 
Saldo na 
res. mut. 

04 2 5 Vluchtelingen en 
asielzoekers 04 2 Pa>.sende ondersteunim; en zorj» 04 Welzijn izezondheid en zorjj 

Maatschappelijke 
Oiilw ikkcliiiiz 1 960 -%0 -960 

12 14 Concemslelposten 12 1 Colleije en Raad 
12 College, raad en gebiedsgericht 
werken SSC 2 1 0 960 960 

Beleidsveld> <Deelproijramma> Programma> Orj; onderd > 1 0 0 

BL;leidsveld> <Deelpro^ramma> < Projiiramma • • Orij onderd > 1 0 0 

<Beleidsveld> < Deelprogramma> < Programma > <Or^onderd > 1 0 0 

<Beleidsveld> <Deelproiiramma> <Proj!;ramma> <Org onderd > 1 0 0 

T O T A L E N B E G R O T I N ( ; S W I J / J G I I N G 

InhouJcli/k Itu'hi hling uit ,tc hi gn>lingsM i/ziging 

In ch'Lcmhcr 2016 hcifi hel college hcshtlcn dc huuligc voorziening open lu houden en te hekoMigen int tie vergi/eding voor de heJ-had-
hroiHlvoorzieningovcr lil- pcnoJe van l novcniher 2015 tot 1 JcLcmher 2016 Deze veigoeJing. 2.1 niil/acn euro, is met ile mvicireuUure 
2111 uilheliialil ()mJiil de kosten voor de voorziening tl(>(>rli>pvn. is hel gvwenM hien t'or fimmeiermg hesehikhaar le stellen 1 'oor Je 
fK-node van piti lot en mei decvtnher heeft uw raad een mnviiltemi bedrag van f l 35 milioen hesehikhaar gesteld via de Algeifienc 
egitlisülieresen'e (.4FR) Met dil voorstel is len behoeve van hel eerste kwartaal 2I)IS een aanvullend bedrag van (•' V60 000,- gemoeid, 
eveneens le dekken via de .Algemene egidisatierescnv i.Al'.R) 

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 


