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Vergadering  3 februari 2015    verbeterd exemplaar Gemeenteraad 

   

Onderwerp : Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond  

  

B&W vergadering : 16 december 2014 

Dienst / afdeling : S&B/B&W/WO 

   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
Op 2 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Helmond naar aanleiding van een noodkreet van de stichting 
Vluchteling als Naaste een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om: 

 een jaar de huurkosten, energierekening en gemeentelijke heffingen te vergoeden aan de Stichting 
Vluchteling als Naaste; 

 in gesprek te gaan met een breed platform van betrokkenen om zo een brede analyse te kunnen 
maken van de omvang van de problematiek en de oplossingsrichting; 

 de geconstateerde problematiek landelijk kenbaar te maken via VNG, burgermeestersoverleg etc.;  
Na overleg met de stichting is gebleken dat het beschikbaar te stellen bedrag slechts toereikend is voor 8 
maanden. Daarop is afgesproken uit te gaan van een vergoeding over de  periode 1 september 2014 - 1 mei 
2015 en in deze periode een evaluatie/analyse op te stellen en deze in het voorjaar aan te bieden aan de 
gemeenteraad. Op basis van de evaluatie/analyse zal worden bezien hoe verder met deze problematiek zal 
worden omgegaan. De evaluatie/analyse treft u bijgaand aan in de vorm van de notitie: Noodopvang voor 
vluchtelingen in Helmond, nut en noodzaak. Momenteel is dit beleidsveld zowel landelijk als lokaal volop in 
beweging, de notitie is opgesteld met in acht name van de ontwikkelingen tot en met november 2014. 
 
Beleidsmatige context 
De primaire verantwoordelijkheid voor het asielbeleid en dus ook ten aanzien van de zorg voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden ligt bij de rijksoverheid. 
Er zit momenteel een discrepantie tussen het Rijksbeleid (sluitend beleid)  en de praktijk van alle dag. 
Gemeenten zijn vaak op basis van humanitaire gronden genoodzaakt voorzieningen te verstrekken. 
Afhankelijk van de mate waarin een gemeente zich verantwoordelijk voelt en de omvang van de 
problematiek geven gemeenten invulling aan lokaal beleid. Op 10 november 2014 is de uitspraak van het 
Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR ) gepubliceerd inzake de klacht van “the Conference of 
European Churches”  over dakloze vreemdelingen (klachtprocedure van de Protestantse Kerk in Nederland 
over het onthouden van voorzieningen aan asielzoekers door de Nederlandse overheid). Op grond van deze 
uitspraak moet de Nederlandse staat uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen voorzien van 
basisbehoeften: onderdak, kleding en voeding. De Nederlandse Staat wordt opgedragen "alle mogelijke 
maatregelen te nemen met het oog op het vermijden van ernstige, onherstelbare schade aan de lichamelijke 
integriteit van personen die het risico lopen verstoken te blijven van onderdak, voeding en kleding". 
De gemeente Helmond heeft een beleid dat ervan uitgaat dat niemand dakloos behoeft te zijn. 
Omdat in de reguliere dak- en thuislozen opvang voor de hiervoor genoemde doelgroep geen plaats is, heeft 
de stichting Vluchteling als Naast zich over deze doelgroep ontfermt. 
Naast huisvesting biedt de stichting medische zorg, onderwijs en juridische bijstand.   
De stichting is in het verleden financieel door de gemeente ondersteund. In 2012 is deze ondersteuning 
gestopt, waarna op grond van een op 2 juli 2014 door de gemeenteraad aangenomen motie nog een 
éénmalige bijdrage is verstrekt. 
 
Beoogd effect en/of resultaat 
Door middel van een financiële bijdrage kan de stichting VaN invulling geven aan een noodopvang voor 
vluchtelingen in de gemeente Helmond. In overleg met de stichting, en andere betrokken partijen, dient 
vervolgens nagegaan te worden hoe deze noodopvang verder vorm gegeven kan worden. Daarbij dienen de 
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ontwikkelingen op rijksniveau (waaronder eventuele afspraken tussen het rijk en de VNG) in achtgenomen te 
worden. Voorts dient nagegaan te worden of de opvang een regionaal karakter moet/kan krijgen 
 
Middelen 
Afhankelijk van het overleg met de stichting VaN en eventuele (rijks-) bijdragen in 2015 tot een maximum 
van € 50.000,- een bijdrage te verstrekken  in de kosten van huisvesting en deze ten laste  te brengen van 
de Algemene dekkingsmiddelen, post Onvoorzien incidenteel (€ 25.000,-) en Programma 8 Ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting, product 850 (€ 25.000,-). 
De financiële gevolgen voor de begroting 2015 zullen verwerkt worden in begrotingswijziging 16-2015. 
 
Wij verzoeken u in te stemmen met dit voorstel.  
 
Het advies van de commissie Maatschappij zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

 Notitie: Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond, nut en noodzaak. 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  

1. In te stemmen met de notitie Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond, nut en 
noodzaak;  

2. Vast te stellen dat, naast de rijks verantwoordelijkheid, de gemeente Helmond; 
verantwoordelijkheid draagt voor de opvang van een nader vast te stellen doelgroep 
vluchtelingen; 

3. Dat deze verantwoordelijkheid tot gevolg heeft dat aan deze doelgroep bed-bad-brood 
wordt verstrekt; 

4. In overleg met de stichting VaN met inachtname van het rijksbeleid, de afspraken van de 
VNG met de staatssecretaris en de uitspraak van de ECSR een meerjarenplan op te stellen 
voor de huisvesting van een nader te definiëren doelgroep; 

5. Voor 2015 en 2016 in overleg met de stichting VaN een bijdrage in de kosten van 
huisvesting (inclusief de kosten van gas, water, licht en gemeentelijke heffingen) aan de 
stichting VaN wordt verstrekt; 

6. De voorziening  zo mogelijk vanaf 2016 een regionaal karakter te geven (Peel) en de 
kosten met de deelnemende gemeente naar evenredigheid te delen, mits financiële steun 
door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet gehonoreerd wordt of ontoereikend 
wordt bevonden"; 

7. Minimaal 1 maal per jaar een bestuurlijk overleg te plannen met de ketenpartners en de 
voortgang te rapporteren aan de gemeenteraad; 

8. De stichting VaN in 2015 een financiële bijdrage te verstrekken. Afhankelijk van het 
overleg met de stichting VaN en eventuele (rijks-) bijdragen in 2015 tot een maximum van 
€ 50.000,- in ten laste te brengen van de Algemene dekkingsmiddelen, post Onvoorzien 
incidenteel (€ 25.000,-) en Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, product 
850 (€ 25.000,-). 

9. de financiële gevolgen voor de begroting 2015 te verwerken in begrotingswijziging 16-
2015. 

 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 februari 2015.      
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
 


