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Met deze brief informeren wij u over de stand van rondom de opvang van vluchtelingen door de stichting 
Vluchteling als Naaste en de bed, bad en broodregeling. 
De stichting Vluchteling als Naaste verzorgt al geruime tijd de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen 
en ongedocumenteerden in de gemeente Helmond. De stichting vangt gemiddeld een 20-tal personen op.in 
een pand aan de Kanaaldijk West. 
De stichting heeft in het verleden hiervoor financiële steun van de gemeente ontvangen. 
 
Landelijke actualiteit en juridische uitspraken 
In het voorjaar van 2015 is er landelijk een discussie ontstaan over de opvang van (uitgeprocedeerde-) 
vluchtelingen door gemeenten. Op 17 december 2014  heeft de Voorzieningen-rechter van de Centrale 
Raad van Beroep een voorlopige voorziening getroffen voor een uitgeprocedeerde asielzoeker in 
Amsterdam, die Nederland moet verlaten. Op grond van die uitspraak moet de gemeente Amsterdam met 
ingang van 17 december 2014 tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De 
Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de rapporten van het Europees Comité 
voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 van invloed kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse 
opvangbeleid. De voorlopige voorziening dat de gemeente Amsterdam sobere opvang moet bieden geldt 
tijdelijk en loopt door tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een 
standpunt heeft ingenomen over de rapporten van het ECSR. 
Deze uitspraak van het Comité van Ministers heeft op 15 april 2015 plaats gevonden, de tijdelijke regeling 
een looptijd heeft  tot 15 juni 2015.  
N.a.v. de uitspraak van het Comité van Ministers heeft het kabinet besloten dat gemeenten moeten stoppen 
met het bieden van opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Alleen nog in de vijf grote steden en Ter 
Apel mag nog kortdurend opvang worden geboden, mits door de vluchteling meegewerkt wordt aan 
terugkeer. Het kabinet heeft daarbij aangegeven dat voor 1 november 2015 met de gemeenten een 
aanvulling op het Bestuursakkoord uit 2007 moet zijn afgesproken. Tot die datum wordt aan de betreffende 
gemeenten een bijdrage verstrekt in de kosten van opvang. 
Inmiddels heeft zowel de Raad van State als de Centrale Raad van Beroep opnieuw uitspraken gedaan over 
de bed-bad-broodregeling.  De Raad van State geeft het Kabinet thans gelijk, maar stelt wel dat  rekening 
had moeten gehouden met bijzondere omstandigheden. 
De Raad van State vindt dat de vreemdeling niet rechtstreeks een beroep kan doen op het Europees Sociaal 
Handvest(ESH). Ook zijn de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) over dit 
handvest gezaghebbend maar niet bindend voor de landen die hierbij zijn aangesloten.  
 
Nood opvang in de gemeente Helmond 
Dit heeft tot gevolg dat het Rijk en de VNG momenteel werken aan een bestuursakkoord daarbij wordt 
uitgegaan van een overeenkomst. Hierin sprake is  van een B4-voorziening (Bed, Bad, Brood en 
Begeleiding) in acht gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, 
Enschede en Nijmegen of Arnhem (en niet zoals eerder door het kabinet is aangegeven in 5 gemeenten).  



 

 

Op dit moment is nog niet duidelijk of er (financiële) ruimte voor een sobere basisvoorziening als vangnet 
(Bed, Bad, Brood is). De overige gemeenten (waaronder Helmond) moeten hun noodopvang moet sluiten. 
In een overleg met de stichting VaN  heeft de gemeente aangegeven dat het rijksbeleid wordt 
gerespecteerd. 
Belangrijk is dat de huidige bewoners van de opvang op een correcte wijze over kunnen gaan naar de 
nieuwe opvang, een van de  door het rijk aangewezen vrijheidsbeperkende locaties (VBL).   
Op dit moment is de termijn waarop dit plaats vindt nog onzeker.  
 
Financiële afspraken 
In december 2015 heeft de stichting VaN aangegeven geen financiële middelen meer te hebben (de 
bijdragen van de gemeente en de bijdragen van derden zijn op). Daarop is door ons college besloten een 
voorschot ad € 20.000,- te verstrekken. Wij zijn in overleg met de stichting VaN over de financiële 
afwikkeling van de noodopvang 
Ons college heeft besloten de huidige voorziening nog maximaal een half jaar in stand te laten (tot het 
moment dat opvang in de regio plaats vindt). 
Wij stellen voor op basis van de werkelijke kosten over 2015 een aanvullende bijdrage voor 2015  
(€ 26.100,-) en de 1

e
 helft van 2016 beschikbaar te stellen (te hoogte van € 57.200,-). 

Nadat het rijksbeleid definitief is vastgesteld, in de vorm van een nieuw bestuursakkoord met de VNG zullen 
wij uw raad een voorstel doen over de definitieve financiële afwikkeling. 
Bovengenoemde kosten die we bijdragen aan de stichting VaN kunnen worden gedekt uit de reeds 
verstrekte rijksbijdrage regeling bed, bad & brood. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
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