Collegebericht
Weeknummer: 39

Datum vergadering

22-9-2015

Registratienummer
Portefeuillehouder(s)

A. Verkaik

Bijlagen

2

Ambtenaar

M. de Ruijter

Telefoonnr.

0255 567581

E-mailadres

mruijter@Velsen.nl

Onderwerp: Tijdelijke opvang van vergunninghouders

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen is zich bewust van de nieuwe
instroom van vluchtelingen in Europa. Ook Nederland neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Als
college kijken we naar de rol die de gemeente Velsen zou kunnen spelen. Hierbij moet onderscheid
worden gemaakt tussen:
1. tijdelijke noodopvang voor niet-vergunninghouders
2. meer permanente opvang voor vergunninghouders die nog niet aan gemeenten zijn
toegewezen.
Ten aanzien van de opvang uit de eerste categorie meldt het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
(COA) dat het aanbod de vraag aan opvang inmiddels ruimschoots overstijgt en dat er voorlopig geen
nieuw aanbod nodig is. Daarom richten wij ons in eerste instantie op de opvang uit de tweede
categorie. Deze opvang betreft dus alleen personen mét een verblijfsvergunning.
Omdat wij verantwoordelijkheid voelen ten aanzien van de opvang van deze kwetsbare groep,
verkennen wij graag samen met u het bestuurlijk draagvlak. Via een separaat agendaverzoek vragen
wij u zo spoedig mogelijk een sessie te beleggen om dit te bespreken.
Zelfzorgarrangement COA
Vanwege de groter wordende toestroom van vluchtelingen heeft het COA besloten de zogenaamde
zelfzorgarrangement-regeling (ZZA) te verbreden naar gemeenten. Dit betekent dat gemeenten een
vergoeding kunnen ontvangen wanneer zij tijdelijke opvang verzorgen voor asielzoekers met een
verblijfsvergunning. De groep asielzoekers voor deze vorm van opvang valt uiteen in twee categorieën:
1. mensen die gekoppeld zijn aan een gemeente en wachten op een woning in die gemeente
2. mensen die nog niet zijn gekoppeld aan een gemeente, maar voor wie geen plek meer is in het
asielzoekerscentrum.
Er zijn momenteel in Nederland 10.000 vergunninghouders die nog geen vaste woning hebben
toegewezen. Het COA wil dat aan deze groep mensen via de ZZA door gemeenten zo snel mogelijk
tijdelijke huisvesting wordt aangeboden. Omgerekend gaat dit voor Velsen om 41 personen.
Reguliere taakstelling huisvesting vergunninghouders
Afgezien van de ZZA heeft elke gemeente een reguliere taakstelling voor het realiseren van huisvesting
van vergunninghouders. Voor 2015 gaat het voor Velsen in totaal om 115 personen. Inclusief een
achterstand van vorig jaar (24 op 1 januari 2015) is het actuele aantal dat wij tot 31 december 2015 nog
moeten huisvesten 65 personen (peildatum 1 september 2015).
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Verkenning locaties
Momenteel verkennen wij de mogelijkheden en onmogelijkheden voor plaatsing in Velsen. We kijken
hierbij zowel naar bestaande als nieuwe locaties.
In de omliggende gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn inmiddels diverse
locaties en panden in onderzoek voor zowel noodopvang als tijdelijke opvang. Wij zoeken met die
gemeenten afstemming om het aanbod te optimaliseren en daar waar nodig gebruik te maken van
elkaars expertise en mogelijkheden.
Coördinatie van particuliere initiatieven
Wij zijn ons ervan bewust dat er momenteel veel particuliere initiatieven worden getoond om het
toenemende aantal vluchtelingen daar waar mogelijk, zowel materieel als immaterieel, te helpen en te
ondersteunen. Wij juichen dit toe en zijn van mening dat die initiatieven alleen het benodigde effect
sorteren, wanneer deze goed gecoördineerd worden. Daartoe verkennen we de mogelijkheden bij de
hiertoe geëigende organisaties.
Tot slot
Wij zijn ons bewust van het feit dat de stroom vluchtelingen die in ons land wordt opgevangen kan
fluctueren. In dit kader is voor ons nu ongewis wat de uitkomsten zullen zijn voor Nederland van de
eerstkomende top in Brussel.
Wij realiseren ons voorts dat het opnemen van een grotere groep vergunninghouders waarschijnlijk ook
gevolgen zal hebben voor bijvoorbeeld welzijn, zorg, onderwijs en de verstrekking van het aantal
bijstandsuitkeringen.
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