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Nadere uitwerking coalitie akkoord met betrekking tot ongedocumenteerden

Zeer geachte leden van de raad,
In Amsterdam verblijven verschillende groepen ongedocumenteerden. Velen van hen leven haast
onzichtbaar in de stad, anderen zijn meer zichtbaar. Al jaren zoekt het gemeentebestuur naar
manieren om deze mensen humanitaire opvang te bieden omdat zij vaak in precaire
omstandigheden leven. Ook om andere redenen is opvang wenselijk hoewel het eigenlijk een
rijksverantwoordelijkheid betreft. Zoals u weet is in het coalitieakkoord het voornemen
opgenomen om een 24-uursopvang voor ongedocumenteerden te realiseren waar onder
begeleiding kan worden gewerkt aan perspectief. Het instellen van deze opvang biedt volgens het
college, gezien eerdere ervaringen met vormen van opvang, het beste antwoord voor dit
vraagstuk. Ervaringen in andere steden zullen vanzelfsprekend worden meegenomen in het
uiteindelijke voorstel.
Hierbij informeren wij u over onze aanpak om te komen tot de in het coalitie akkoord aangegeven
24-uursopvang voor ongedocumenteerden, waar wordt gewerkt aan perspectief met
professionele begeleiding. Allereerst willen we u er op wijzen dat de in het coalitieakkoord
voorgestelde aanpak wordt ondersteund door het WODC onderzoek van Pro Facto (aan u
gestuurd op 12 juni _ill Hieruit blijkt inhoudelijk dat een stabiele leefomgeving in combinatie met
begeleiding en activering essentiële onderdelen zijn in het vinden van een duurzame oplossing, te
weten legaal verblijf of terugkeer naar het land van herkomst. Na een stabilisatieperiode waarin
mensen voldoende de tijd krijgen om tot rust te komen en om vertrouwen op te bouwen, start de
activering en begeleiding. We verwachten van mensen dat ze meewerken en aan de slag gaan om
zelf weer regie over hun eigen leven te krijgen.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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De voorgestelde aanpak ligt in de lijn van de conclusies van dit onderzoek. De invulling van het
nieuwe beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.
Het gaat om een complex vraagstuk dat én zorgvuldigheid én tijd vergt. Het college is gestart met
een verkenningsfase waarin binnen en buiten Amsterdam met betrokkenen wordt gesproken over
hun ervaringen. Ook zal het college met staatssecretaris Harbers in gesprek gaan over de
Amsterdamse en LVV-plannen (landelijke vreemdelingenvoorzieningen) om te zien of en hoe
beide plannen in elkaars verlengde kunnen liggen.
Na de verkenningsfase zal een plan worden uitgewerkt met een onderbouwing van de gemaakte
keuzen hoe de 24-uurs opvang en begeleiding in te vullen. Hierin zal ook antwoord worden
gegeven op vragen als de afbakening van de doelgroep, de aanpak en het maatwerk daarin, hoe
om te gaan met mogelijke aanzuigende werking en de invulling van de discretionaire bevoegdheid
van de burgemeester.
Ondertussen is ook het zoeken naar geschikte locaties gestart. Locaties zijn schaars, ook dit zal
tijd vragen. U bent op 28 maartjl. per brief door het college geïnformeerd over de tijdelijke opvang
aan de Havenstraat en dat dit pand tot a september gebruikt kan worden. Vanaf dat moment is
deze locatie waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Om een vorm van opvang te garanderen in
afwachting van de realisatie van de 24-uurs opvang heeft het college besloten om nieuwe locaties
te zoeken zodat de tijdelijke opvang verlengd kan worden en er kan worden geëxperimenteerd
met elementen van de uiteindelijke aanpak. De opvang van de mensen die in de Havenstraat
verblijven, willen we nu niet beëindigen. Dit betekent dat naar verwachting het tekort waar u in
de brief van 28 maart over bent geïnformeerd, hoger wordt: van ruim c 4,2 mio naar € 6 mio (mede
afhankelijk van de nieuwe huurkosten). Het college gaat op zoek naar dekking voor deze
overschrijding en komt hierop bij de najaarsnota terug.
U wordt vanzelfsprekend over de vervolgstappen geïnformeerd.

Met de meeste hoogachting,
Het coil- .evan burgemeester en wethouders van Ams -rdam,

F. Halsenna, burgemeester

- W.G.H.M.

Rutten, wnd. secretari

