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Onderwerp: Voortgang huisvesting statushouders en vluchtelingen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met enige regelmaat informeren wij u over de huisvesting van statushouders en vluchtelingen. Zo ook met
deze brief, waarin wij u informeren over de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.

Taakstelling huisvesting statushouders 2021
Hervestigers
De ontwikkelingen rond de Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)
Integratie en participatie

Taakstelling huisvesting statushouders 2021
Gemeenten ontvangen elk half jaar een taakstelling voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers
met een verblijfsvergunning). Voor 2020 bedroeg de taakstelling in totaal 63 personen. Omdat in 2019 nog
een restant taakstelling van 11 personen open stond moest de gemeente Helmond in 2020 in totaal 74
personen huisvesten. Dit is gelukt. De verwachting is dat de taakstelling zelfs met enkele personen wordt
overschreden. Het aantal extra gehuisveste personen wordt op de taakstelling 2021 in mindering gebracht.
Voor 2021 zal de taakstelling aanzienlijk worden verhoogd, als gevolg van het wegwerken van
achterstanden bij de IND en een toename aan asielaanvragen. Voor de eerste helft van 2021 bedraagt de
taakstelling 71 personen. Naar verwachting zal ook in de tweede helft van 2021 een dergelijk aantal worden
opgelegd. Daarmee is sprake van een verdubbeling van het aantal personen ten opzichte van 2020.

Hervestigers
In samenwerking met de LEV groep en Senzer is vorig jaar besloten een pilot uit te voeren met de
huisvesting van Hervestigers. Jaarlijks neemt Nederland in samenspraak met de vluchtelingenorganisatie
van de Verenigde Naties (UNHCR) vluchtelingen op die in kampen verblijven (in totaal 500 per jaar).
Ter plaatse worden de vluchtelingen geselecteerd. Gemeenten kunnen via de website van het COA
aangeven of men belangstelling heeft voor de huisvesting van deze categorie asielzoekers. Deze
vluchtelingen tellen mee in het kader van de jaarlijkse taakstelling huisvesting statushouders.
Door het COA zijn twee gezinnen uit Syrië, verblijvend in een vluchtelingenkamp in Libanon, aan de
gemeente Helmond toewezen. Oorspronkelijk was de planning dat deze twee gezinnen (in totaal 10
personen) in mei 2020 in Helmond zouden arriveren. Door COVID 19 is dit uitgesteld en is uiteindelijk 1
gezin op 30 oktober 2020 in Helmond aangekomen. Het tweede gezin heeft helaas nog geen toestemming
gekregen Libanon te verlaten. Zodra dit mogelijk zal ook dit gezin naar Helmond komen.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening
In december 2018 zijn de landelijke samenwerkingsafspraken tussen het Ministerie en de VNG ondertekend,
op grond waarvan Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ontwikkeld worden. In een LVV worden
vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid naar een bestendige oplossing voor hun
situatie, en waarbij hen onderdak wordt geboden.
In opdracht van het ministerie van Justitie is Andersson Elffers Felix (AEF) gestart met het ontwikkelen van
een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. In maart/april 2020 is er (in verband met de corona crisis) een
uitgebreide belronde gehouden met 35 gemeenten met een LVV pilot, bad-bed-brood voorziening of AZC.
Daarnaast is gesproken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), de Immigratie dienst (IND) en de
Politie. Vervolgens heeft overleg plaatst gevonden met de VNG. Op dit moment zijn in de 5 pilot gemeenten
(Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven) 1.130 LVV plekken aanwezig (peildatum 2018).
De bedoeling is dat de BB&B gemeenten op termijn kunnen gaan afbouwen.
De gemeente Helmond wordt als BB&B gemeente aangemerkt vanwege de opvang voorziening van de
Stichting Vluchteling als Naaste in Brandevoort. Met de stichting is de afspraak gemaakt dat de voorziening
per 1 juni 2021 wordt gesloten. Uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen zonder documentatie zullen
vanaf die datum een beroep moeten doen op de landelijke voorziening in Eindhoven.
Wij zijn zowel met het ministerie, de VNG als de gemeente Eindhoven in overleg hoe deze overgang het
beste tot stand kan worden gebracht. Nog niet duidelijk is het aantal en de regio indeling voor de te vormen
LVV's, op welke wijze de gemeentelijke samenwerking tot stand komt en de eventuele financiële
consequenties. De gemeente Eindhoven heeft al wel laten weten dat de werkwijze ten aanzien van de LVV's
afwijkt ten opzichte van de werkwijze voor BB&B. Ten eerste is sprake van een stikte definitie van de
doelgroep (alle vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang die zich bij lokale organisaties of
overheden melden komen in aanmerking voor de voorzieningen in de pilot-LVV. Dit met uitzondering van
vreemdelingen met een zwaar inreisverbod van 10 jaar en hoger, ongewenstverklaarden, EU-burgers en
Dublinclaimanten, zij zullen geen onderdak krijgen in de LVV), terwijl meer ingezet wordt op een
netwerkbenadering (begeleiding vanuit opvang in de eigen kring van de vluchteling).
Veel is momenteel nog onduidelijk en de vraag is of op landelijk niveau tijdig besluiten worden genomen
(mede met het oog op de aanstaande verkiezingen).

Integratie en participatie
De Wet inburgering wordt uitgesteld. Minister Koolmees (SZW) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe
inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Waarschijnlijk wordt het 1 januari 2022. In het
nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Dit betekent
dat gemeente Helmond met de voorbereiding op de nieuwe wet samen met de gemeenten in de
arbeidsmarktregio gewoon door gaat. Wat de verder gevolgen en mogelijkheden zijn van het uitstel van de
wet is nog niet helder.

500 Kwetsbare kinderen
Voor de zomer hebben verschillende hulporganisaties, onder wie Stichting Vluchteling, de Nederlandse
gemeenten opgeroepen worden om een ‘Coalition of the Willing’ te vormen om gezamenlijk tenminste 500
kinderen op te vangen uit de overvolle kampen in Griekenland. De gemeente Helmond heeft zich aangemeld
bij deze Coalition, onder voorwaarde dat mee gepraat kan worden over de wijze waarop eventueel sprake
zal zijn van het opnemen van kinderen uit de vluchtelingenkampen.
Door het verwerpen van een motie in de Tweede Kamer op 2 juli om als Nederland 500 kinderen op te
nemen, blijft het oorspronkelijke voorstel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) blijft van kracht.
Dat houdt in dat de kinderen in Griekenland blijven, maar Nederland dan wel mee betaalt aan hun opvang.

Sinds eind september is het eerste Grieks-Nederlandse opvanghuis voor minderjarige, alleenstaande
vreemdelingen op het Griekse vasteland klaar voor gebruik. Hier worden 16 minderjarige meisjes en
tienermoeders opgevangen worden. Door aan te sluiten bij de Coalition geven de 150 gemeenten inclusief
Helmond een duidelijk signaal af aan het Rijk om opvang te bieden aan de kinderen in vluchtelingenkamp.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Helmond,
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
burgemeester

H.J. de Ruiter
secretaris

