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Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad 

 
Onderwerp: 
 

Uitgeprocedeerde asielzoekers 

Datum 24 april 2015 
Partij: GroenLinks en SP 
  
Bijlage: 23 
Ingekomen brief griffie: 24 april 2015 
Antwoord college: 12 mei 2015 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
PvdA en VVD hebben een akkoord gesloten over de noodopvang van illegalen c.q. uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Het akkoord houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers een bed-, bad- en broodopvang 
krijgen, op voorwaarde dat ze meewerken aan hun terugkeer. Zijn ze na een beperkt aantal weken nog niet 
weg, dan worden ze overgebracht naar het uitzetcentrum in Ter Apel of alsnog op straat gezet. Alleen de 
grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven mogen nog opvang bieden. 
 
Er is veel kritiek op het akkoord. Zo wordt terugkeer binnen een beperkt aantal weken niet realistisch geacht. 
Daarna belanden deze mensen alsnog op straat met alle gevolgen van dien voor hen zelf en voor de 
samenleving. 
 
In Helmond worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen door de stichting Vluchteling als Naaste. 
 
VRAGEN 
1. Hoe oordeelt het college over het afgesloten bed, bad en brood akkoord van het kabinet?  
2. Wat voor gevolgen heeft dit akkoord voor de gemeente Helmond?  
3. Blijft het RB 010 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond van kracht? 
 
Hoogachtend, 
Antoinette Maas 
namens GroenLinks-fractie 
 
Lonneke Maráczi 
namens SP-fractie 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 

1. Op dit moment bestaat nog enige onduidelijkheid over het kabinetsbesluit. Op 3 februari 2015 heeft 
de gemeenteraad uitgesproken zich verantwoordelijk te voelen voor de opvang van een nader vast 
te stellen doelgroep vluchtelingen. In overleg met de stichting VaN wordt momenteel gewerkt aan de 
uitwerking van dit besluit. Daarbij wordt het rijksbeleid op de voet gevolgd. Welke consequenties dit 
(op termijn) heeft voor de huidige opvang is momenteel nog onduidelijk. Vooralsnog wordt er van 
uitgegaan dat de huidige situatie tot eind van dit jaar kan worden gecontinueerd. 

2. Op basis van de thans ter beschikking staande informatie kan de huidige opvang nog tot eind 2015 
worden gecontinueerd. In mei 2015 zal de Raad van State in een aantal procedures uitspraak doen. 
Op basis van deze uitspraken zal het kabinet een definitief standpunt innemen. Indien het kabinet 
besluit vast te houden aan de thans geformuleerde uitgangspunten dient het college alsmede de 
gemeenteraad op basis van de in het RB 10 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond te 
heroverwegen of en zo ja in welke vorm noodopvang in de toekomst kan worden geboden. Daarbij 
dienen alle consequenties in ogenschouw te worden genomen (zowel t.a.v. het voorbestaan van de 
stichting VaN, de openbare orde en veiligheid als mogelijk financiële consequenties t.a.v. b.v. een 
inhouding op het budget  voor integratie van nieuwkomers door het rijk) 
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3. Zoals uit het bovenstaande moge blijken vooralsnog wel. Periodiek vindt met de stichting VaN 
overleg plaats aan de hand van de ontwikkelingen op rijksniveau. Zodra hierover mee duidelijkheid 
is zal ook de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 


