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Uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden 

Hoofdlijnen uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden 

Geachte raadsleden, 

Met deze brief informeren wij u over het uitvoeringsplan voor de Amsterdamse 24-uursopvang 

voor ongedocumenteerden en de belangrijkste uitgangspunten hiervan. 

In Amsterdam verblijft al sinds lange tijd een groep migranten die door de praktijk van het 

vreemdelingenbeleid in de knel is geraakt. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar 

vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Een deel verblijft in de 

huidige Bed-Bad-Brood voorzieningen, een deel van hen heeft - met steun van vrijwilligers - 

tijdelijk onderdak gevonden bij de We Are Here groepen of elders. 

Uit het WODC onderzoek van Pro Facto (aan u gestuurd op 1.2 juni 2018) blijkt dat een stabiele 

leefomgeving in combinatie met begeleiding en activering essentiële onderdelen zijn in het vinden 

van een duurzame oplossing voor deze groep, te weten legaal verblijf of terugkeer naar het land 

van herkomst. 

De huidige voorzieningen  (BBB)  bieden niet de vereiste rust voor ongedocumenteerden om na te 

kunnen denken over de toekomst en hier uiteindelijk een beslissing overte nemen. Hierdoor 

verblijven mensen soms jarenlang ongedocumenteerd in Amsterdam, zonder dat zij zicht hebben 

op perspectief. Dit zorgt ervoor dat er in de huidige  BBB's  weinig ruimte is voor instroom van 

nieuwe ongedocumenteerden. 

In het coalitieakkoord 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' is de ambitie gepresenteerd om 

ongedocumenteerden om humanitaire redenen 24-uursopvang te bieden, met als doel een 
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duurzaam perspectief te creëren. Het coalitieakkoord geeft verschillende kaders waarbinnen de 

opvang van ongedocumenteerden plaatsvindt. Zo wordt uitgegaan van soo plekken, is de 

maximale verblijfsduur 1,5 jaar en wordt gedurende de opvang gewerkt aan perspectief. Op deze 

manier wordt doorstroming in de opvang bereikt en is er ook plek voor nieuwe 

ongedocumenteerden. 

Uitvoeringsplan  

Het uitvoeringsplan is de schakel tussen onze ambitie en de daadwerkelijke realisatie, die in 2019 

start. De belangrijkste elementen van het nieuwe beleid voor ongedocumenteerden zijn: 

1. De Amsterdamse opvang werkt op een transparante wijze en communiceert op heldere wijze 

met partners en ongedocumenteerden en betrekt hen bij de uitvoering. 

i• De Amsterdamse opvang is gericht op een duurzaam perspectief voor de ongedocumenteerde. 

Het is geen permanente opvangplek, maar een veilige omgeving waar mensen in staat worden 

gesteld om aan toekomstperspectief te werken. Van de mensen die hier worden opgevangen 

wordt dan ook verwacht dat zij actief werken aan het vormgeven van hun eigen toekomst, in of 

buiten Nederland. Daarvoor krijgt elke ongedocumenteerde een casemanager. 

a Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zodat we een goed beeld hebben van de situatie van 

een ongedocumenteerde om een beslissing te nemen over plaatsing. Bij de huisvesting wordt 

zoveel mogelijk uitgegaan van zelfbeheer. Hiervoor wordt ambulante woonbegeleiding ingezet 

en wordt de ongedocumenteerde met leefgeld ondersteund. Kwetsbare groepen krijgen 

intensievere begeleiding. 

• De juridische begeleiding wordt versterkt zodat sneller duidelijk is of rechtmatig verblijf in 

Nederland een reële optie is of niet. 

i• Er komt versterkte ondersteuning voor mensen die de keuze hebben gemaakt om hun vertrek 

naar het land van herkomst voorte bereiden. 

a Om zelfredzaamheid en deelname aan de Amsterdamse samenleving te bevorderen wil de 

gemeente met partners onderzoeken hoe ongedocumenteerden zo goed mogelijk gebruik 

kunnen maken van voorzieningen in de stad. 

• Amsterdammers, zoals buurtbewoners worden betrokken bij de uitvoering en de inzet van 

vrijwilligers wordt gefaciliteerd en gewaardeerd. 

Om het gehele proces te overzien en regie te voeren, is het voorstel om één organisatie de regie te 

laten hebben. Deze organisatie houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op de uitvoering. 

Deze organisatie zorgt ook voor goede  monitoring,  rapportages en evaluatie. De gemeente 

verstrekt de opdracht voor de uitvoering en de regie en blijft daarmee eindverantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de opvang en begeleiding. 

Planning en fasering 

Het jaar 2019 is een overgangsjaar. De subsidies en opdrachten aan de huidige partners zijn 

verlengd tot a juli 2019. Er komt begin 2019 een uitvraag waarop verschillende partijen zich 

kunnen inschrijven om onderdelen van de aanpak uit te voeren. Als duidelijk is welke partner wat 

gaat doen, wordt in samenspraak met hen de organisatie voor regie en coördinatie ingericht. 
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In de periode tot i juli 2019 worden waar mogelijk elementen van het nieuwe beleid ingevoerd, 

met name de versterking van de begeleiding van de huidige groep ongedocumenteerden. 

Daarvoor krijgen de partners een aanvullende, tijdelijke opdracht. 

Huisvesting  

Het realiseren van kleinschalige locaties, verspreid over de stad, is in de huidige Amsterdamse 

vastgoedmarkt een grote opgave. Waar mogelijk worden locaties gerealiseerd voor langere tijd, 

volgens het gewenste programma van eisen. De verbouwingskosten kunnen dan over meerdere 

jaren worden afgeschreven. 

Het zal moeilijk zijn alle soo plekken volgens het gewenste programma van eisen in 2019 te 

realiseren. Er zal dan gewerkt moeten worden met suboptimale oplossingen, bijvoorbeeld 

tijdelijke, grootschaligere locaties. Omdat nog niet duidelijk is welke panden beschikbaar zijn en 

welke kosten gemaakt moeten worden voor verbouwing en inrichting, is dit een (financieel) risico 

voor de realisatie van de ambities. 

Financiën  

In de begroting 2019 is c 7,7 miljoen gereserveerd voor het programma ongedocumenteerden. 

Voor 2020 is een zelfde bedrag opgenomen en voor 2021 en 2022 jaarlijks c 8,7 miljoen. Omdat in 

2019 nog een half jaar gewerkt wordt met de huidige, relatief dure, werkwijze en tegelijkertijd 

geïnvesteerd moet worden in het opstarten van de nieuwe werkwijze, zijn extra kosten in 2019 

onvermijdelijk, namelijk € 3,8 miljoen. Voor het resterende bedrag van c 3,8 miljoen zal het college 

van B&W bij de voorjaarsnota 2019 een voorstel voor financiële dekking doen. 

Relatie met Landelijke Vreemdelingen Voorziening  

Op donderdag 29 november 2018 is er een akkoord gesloten tussen het ministerie van Justitie en 

Veiligheid en de VNG over de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). U bent hierover op 

29 november schriftelijk geïnformeerd. Dit akkoord biedt de basis om in s gemeenten, waaronder 

Amsterdam,  pilots  te starten rond de opvang van ongedocumenteerden. Het college wil het 

uitvoeringsplan gebruiken als basis voor het overleg met de staatssecretaris over deelname aan 

een LVV pilot. Dit overleg wordt begin 2019 gevoerd. We zullen u informeren over de uitkomsten 

van dit overleg. 

Samenwerking met de stad  

Het uitvoeringsplan is in nauwe samenwerking met landelijke en lokale partners, vrijwilligers en 

ongedocumenteerden tot stand gekomen. Zij hebben in een proces van co-creatie voorstellen 

opgeleverd en uitgewerkt. Deze zijn grotendeels overgenomen in het uitvoeringsplan. Met name 

vanwege beperkingen in het budget zijn sommige voorstellen minder ambitieus vormgegeven. 

Andere voorstellen moeten nog nader onderzocht worden op haalbaarheid. 
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Voor het hele proces van implementatie en uitvoering is de betrokkenheid van partners, 
vrijwilligers en ongedocumenteerden in de stad cruciaal. De gemeente blijft daarom met hen in 
overleg over de verdere uitwerking en waardeert de constructieve samenwerking. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vn 	elijke groet, 

root grigilig 
uder 
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