Twee punten uit Akkoord Verhoogde Asielinstroom toegelicht
Tot eind deze week kunnen gemeenten stemmen over het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
Enkele gemeenten hebben gevraagd om op een tweetal aspecten de concepttekst nader toe te lichten:
financiering Participatiewet en de veiligheid. Ten behoeve van uw afweging ontvangt u deze aanvullende
toelichting.
Binnenlands Bestuur heeft vandaag een artikel geplaatst met als kop ‘Compensatie bijstand asielzoekers
onzeker’. De suggestie die in dit artikel wordt gewekt, is dat de minister van Financiën onzekerheid laat bestaan
over de vraag of gemeenten de extra kosten voor de bijstand door de hoge instroom van asielzoekers, niet
vergoed krijgen.
Dat klopt niet en dat is niet wat de minister heeft gezegd. Een woordvoerder van de minister laat weten dat de lijn
die op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering aan de orde was, onverminderd geldt. Dat betekent dat bij
de Voorjaarsnota 2016 wordt bekeken hoeveel asielzoekers daadwerkelijk bijstand krijgen en dat de vergoeding
die gemeenten hiervoor van het Rijk krijgen, hierop wordt aangepast.
Participatiewet
In het bestuursakkoord krijgen gemeenten voor 2016 € 50 miljoen extra om de hoge instroom van
vergunninghouders in de bijstand te bekostigen. Het bedrag van € 50 miljoen is geen maximum bedrag wat aan
gemeenten beschikbaar wordt gesteld, maar is een open einde regeling.
Het Rijk zal de kosten vergoeden op basis van nacalculatie. De doelgroep 'statushouders in de gemeente’ zal deel
uitmaken van de reguliere groep bijstandsgerechtigden en dus volledig meelopen op de grondslagen met
betrekking tot de bijstand.
In de voorjaarnota zal verder worden gekeken wat de totale behoefte aan financiering voor het jaar 2016 en 2017
is. Afgesproken is ook dat er gezocht wordt naar een systematiek waarbij het geld de statushouder volgt. De
gemeenten mogen geen materiële hinder ondervinden van de presentatie van deze regeling als kasschuif.
Bijstelling en dekking in voorjaarsnota
Het huidige bestuursakkoord en de financiële afspraken die hierin zijn opgenomen moeten de eerste kosten
dekken. De VNG zal in februari financiële onderbouwingen aanleveren bij het Kabinet voor de extra kosten die
gemeenten maken als gevolg van de hoge instroom van vluchtelingen op het terrein van gezondheidszorg,
jeugdzorg, onderwijs en Wmo. Dit zal de inzet worden voor een aanvullend bestuursakkoord in het voorjaar van
2016. Verwacht wordt dat dit akkoord april wordt afgerond. Bijstellingen van ramingen zijn dan ook aan de orde.

Vanuit het Kabinet is in het huidige bestuursakkoord de toezegging gedaan dat de financiële dekking hiervan
wordt opgenomen in de voorjaarsnota.
Deze punten uit het akkoord zijn de voorwaarden waarmee gemeenten over voldoende middelen kunnen
beschikken om de medebewindtaken op het gebied van de asielproblematiek te kunnen uitvoeren. Als deze
voorwaarden niet kunnen worden gegarandeerd zal de uitvoering van deze taken niet gerealiseerd kunnen
worden.
Veiligheid
Het tweede punt waarop wij een korte toelichting willen geven is het punt van de veiligheid.
De VNG heeft in de onderhandelingen over het Bestuursakkoord ook aandacht gevraagd voor het aspect
veiligheid. Op dit moment is het beeld over extra inzet van politie vanwege de verhoogde instroom van
vluchtelingen nog te divers. Daarom is in het Bestuursakkoord hier geen specifieke paragraaf aan gewijd.
Samen met het Rijk willen wij bij een aanvullend bestuursakkoord bekijken of extra inzet van politie nodig is.
Tegen die tijd is er meer duidelijkheid over aantallen vluchtelingen die de komende periode naar Nederland
komen en over de bijeffecten die deze extra toestroom met zich meebrengt.
Wel is al duidelijk dat bij problemen/meldingen sneller om extra assistentie van de politie wordt gevraagd,
ongeacht de vraag of de veiligheid ook daadwerkelijk in het geding is.
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