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Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

middelen beschikbaar te stellen voor de bed-bad-broodvoorziening voor dakloze vreemdelingen in 
de maanden november en december 2017 voor een bedrag van € 633.623,-;. 
dit bedrag te financieren uit de Algemene Egalisatiereserve (AER); 
de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 
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 open te houden en te bekostigen uit 
de vergoeding voor de bed bad brood-voorziening over de periode van 1 november 2015 tot 1 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. Voorgesteld wordt de kosten voor het eerste deel van het derde kwartaal van 2017 beschikbaar te 
stellen als voorschot uit bovengenoemde vergoeding. 
Omdat de middelen uit de rijksvergoeding niet toereikend zijn om de kosten voor het hele jaar 2017 te 
dekken, financieren we voor de maanden november en december 2017 een benodigd aanvullend bedrag 
van € 633.623,- uit de Algemene Egalisatiereserve (AER). Het zelfstandige effect van een onttrekking aan 
de AER van € 633.623,- op de ratio van het weerstandsvermogen, stand jaarrekening 2016, is dat de ratio 
afneemt van 0,99 naar 0,986. 
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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 en te bekostigen uit de vergoeding voor de bed-bad-broodvoorziening over de periode van 
1 november 2015 tot 1 december 2016. Deze vergoeding, 2,1 miljoen euro, is met de meicirculaire van 2017 
uitbetaald. De rijksvergoeding is niet toereikend om de kosten voor het gehele jaar 2017 te dekken. 
De bed bad brood-voorziening in de gemeente Groningen biedt momenteel onderdak aan 300 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 een taak van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 
Gemeenten vinden het ongewenst dat mensen zonder voorzieningen op straat terecht komen. Als mensen 
toch zonder voorziening op straat belanden, zien gemeenten zich genoodzaakt alsnog opvang te bieden. 
De verwachting is dat een nieuw kabinet met een regeling komt voor de opvang van dakloze 
vreemdelingen. 

Argumenten en afwegingen 

In lijn met het collegebesluit van december 2016 (6069978) stelt het college middelen beschikbaar voor het 
overeind ghouden van de bed bad brood-voorziening in de stad Groningen. De middelen uit de 
rijksvergoeding voor de opvangvoorziening zijn niet toereikend voor het gehele jaar 2017. Daarom 
financieren we een benodigd aanvullend bedrag van € 633.623,- uit de AER voor de maanden november en 
december van 2017. 

Het college stelt voor om bij een mogelijk nieuw bestuursakkoord vreemdelingen opnieuw te bekijken wat 
de gemeente nog zou mogen en moeten bieden en ons nu te concentreren op de best mogelijke uitvoering 
van onze huidige aanpak. 
In de gemeente Groningen bieden we al langere tijd een bed bad brood-voorziening voor afgewezen 
vreemdelingen. We zijn er altijd vanuit gegaan dat een nieuw kabinet met nieuwe voorstellen hieromtrent 
komt. Ofschoon er nog geen nieuw kabinet is, en ook nog geen duidelijkheid over een nieuwe regeling, is al 
wel duidelijk dat er een regeling getroffen gaat worden. Voor de gemeente Groningen betekent dat 
vooralsnog continuering van bestaand beleid. Daarom zoeken we tijdelijk andere financiering vanuit de 
AER. 
Zodra een nieuw kabinet nieuwe beleidsplannen hieromtrent ontvouwt, zullen wij de consequenties 
daarvan met de raad bespreken. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Er is in de gemeente Groningen nog altijd breed maatschappelijk draagvlak voor de opvatting dat mensen 
niet zonder voorzieningen op straat terecht moeten komen. 

Financiële consequenties 

Omdat de middelen uit de rijksvergoeding niet toereikend zijn om de kosten voor het hele jaar 2017 te 
dekken, stellen we voor de maanden november en december 2017 een aanvullend bedrag van € 633. 623,-
beschikbaar uit de AER. Het zelfstandige effect van een onttrekking aan de AER van € 633.623,- op de ratio 
van het weerstandsvermogen is een afname van de ratio met 0,04. Op basis van het weerstandsvermogen 
in de rekening 2016 neemt de ratio dan af van 0,99 naar 0,986. Voor de begroting 2018 wordt het 
weerstandsvermogen geactualiseerd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen voor de begroting 2018 
houden we rekening met de voorgestelde onttrekking van € 633.623,-. 
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Directie IVIaatschappelijke Ontwikkeling 
Aanvullende flnancieiing Bed Bad Brood, november e 
december 2017; nr. 6578374 

Raad. datum nog niet bekend 

I 

Exploitatie 

Financiële begrotingswijnging 

Deelprogramma Programma l/S Lasten Baten 

Saldo 
voor res. 

mut. 
Onttr. 

res. 

Saldo 
na res. 

04 2 Passende ondersteuning 
en zorg 04 Welzijn yi-vondheid en zon; 

Maatschappelijke 
Omwikkeling 

CiilleiJLV ra;td en ^chied.syL'rKhl werken 

T O T A LE N B EG ROTI NG S W U Z I G l NG 

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 


