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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 vierde kwartaal van 2018 voor een bedrag van € 947.500,-; 
dit bedrag te dekken uit de reserve Grondzaken; 
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 vierde kwartaal van 
2018 een bedrag van € 947.500,- en dekken dit uit de reserve Grondzaken. 
Het zelfstandige effect van een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 947.500 op de ratio van het 
weerstandsvermogen is 0,01 procentpunt. 
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Paraaf Datum 



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 270 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 vierde kwartaal van 2018 een bedrag van 
€ 947.500,- en dekken dit uit de reserve Grondzaken. 

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. 
In de afgelopen maanden is op ambtelijk niveau, door vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, IND, DT&V, AVIM en betrokken gemeenten waaronder Groningen, intensief gewerkt aan de 
voorbereiding van de LVV's. Daarbij was het de bedoeling op zo kort mogelijke termijn te starten met een 
vijftal LVV-pilots, waaronder één in de gemeente Groningen. 
Een en ander is vastgelegd in een samenwerkingsafspraak en een programmaplan. Deze 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. 

Tijdens bestuurlijk overleg op 5 juli jongstleden heeft de staatssecretaris medegedeeld dat de beschikbare 
middelen nog onvoldoende zijn om op dit moment met het programma LVV van start te gaan. De 
staatssecretaris heeft aangegeven de zoektocht naar middelen te hebben geïntensiveerd. Tijdens de 
Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 26 september staat het onderwerp opnieuw op de agenda. 
Wij verwachten dat de staatssecretaris tijdens de Landelijke Regietafel Migratie op 26 september 
aanstaande met voorstellen komt die het mogelijk maken uiterlijk per 1 januari 2019 te starten met de 
uitvoering van de pilots onder financiering door het Rijk. 

Met de staatssecretaris hebben we vastgesteld dat Rijk en gemeenten het inhoudelijk in hoge mate eens 
zijn als het gaat om de gewenste opzet en werkwijze van de LVV's en het uitrollen van de pilot-LVV's. 
De staatssecretaris heeft tijdens het bestuurlijk overleg duidelijk aangegeven dat hij onverkort vast wil 
houden aan uitvoering van het volledige programma LVV. Uitvoering van het programma in afgeslankte 
vorm is niet aan de orde. 

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 vierde kwartaal van 2018 te dekken 
door een bedrag van € 947.500,- beschikbaar te stellen uit de reserve Grondzaken. Het zelfstandige effect 
van een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 947.500,- op de ratio van het weerstandsvermogen is 
0,01 procentpunt. 

Bcgrotingswijaging 2018 

Financiering Bed Bad Brood, 3e kwartaal 2018; nr. 7112773 

Directie Maatschappelijke 
Betrokken directie(sl 

Naam voorstel 

Ontwikkeling 
Financiering Bed Bad Brood, 3e 
kwartaal 2018; nr. 6964410 

Besluitvorming (orgaan ^ datum) Raad. nnb 

Incidenteel' Structureel 

Soort wijziging Exploitatie 

Financiële begrotingswijzigtng Bedragen x l.OOO euro 

Beleidsveld Deelprogramma Programma Directie 
Saldo voor Onttr. 

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

04 2 5 Vluchtelingen en 
asielzoekers 04 2 Passende ondersteunmij en zor̂  04 Welzijn iiLVondlieid en zorg 

Maatschappelijke 
Ontwikkeling 1 947 500 -947 500 -947 500 

02 4 1 overige economie en 
werkijeleiienheid 

02 04 overige economie en 
werkgelegenheid 2 econonue en wcrküL'lejienheid Stadsontwikkeling I 0 947 500 947 500 

<Beleidsveld> <Deelprojiramma> <Pro!gramma> • Orji onderd > 1 0 0 

'• Beleidsveld> Deelprü;̂ ramma> Prüi;ramma> <Org onderd > I 0 0 

Belcidsveld> Deelprogramma> <Proĵ amma> <Org onderd > I 0 0 

Beleidsveld • ' Deelproaramnia> <Programma> 'Org onderd > 1 0 0 

TOTALEN BEGROTINGSWUZIGING 

InhoiiJi-lijk lOiiliLlmnsi op de hegrotingsMii:t^ing 
In december 2016 heeft hel college besloten de huidige voorziening open te honden en te bekostigen mt de vergoeding voor de bed had brood
voorziening over de penode van I november 2i) 15 tol I december 2016 Deze vergoeding. 2,1 mil/oen eurtt. is met de meicirculaire van 20P 
uitbetaald Omdat de kosten voor de vi>nrziening doorlopen, is het gewenst hiervoor ftnancienng beschikbaar te stellen. Vmr de penode van 
luli loten met december 201 ~ heeft im raad een aanvullend bedrag van € 1.35 milioen beschikbaar gesteld via de Algemene egaiisatieresen'e 
(,AER) en voorde penode van januari l m jum 20IH een bedrag van f 1.9 miljoen 
Met du voorstel is ten behoeve van het vierde htanaal 20 IS een aanwitend bedrag van €94" 500.- gemoeid, te dekken vm de reser\e 
< inindzaken. 

Overige consequenties/ Vervolg/Lange Termijn Agenda 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


