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1.Het college besluit de noodopvang asielzoekers in procedure bij Stem in de Stad en Stichting
Vluchtelingenwerk (ex-AMA’s) samen te voegen en deze te verlengen met nog één jaar (tot max. 31
12-2012);
2. De uitvoering van de noodopvang uit te besteden aan Stem in de Stad;
3. De kosten van het besluit bedragen € 25.000. Dit bedrag wordt toegekend aan Stem in de Stad. Het
besluit wordt gedekt uit het participatiebudget; kostenplaats: 1463.4791.4250
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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Onderwerp: Verlenging nazorg noodopvang asielzoekers incl. opvang ex-AMA’s
Reg. Nummer: SZW/2011/450539

1. Inleiding

De gemeente Haarlem biedt vele jaren noodopvang aan uitgeprocedeerde
asielzoekers, die alsnog in beroep zijn gegaan op grond van schrijnendheid. De
opvang wordt uitgevoerd door Stem in de Stad (t.b.v. volwassen asielzoekers in
procedure) en de Stichting Vluchtelingenwerk-NWH (t.b.v. alleenstaande
minderjarige asielzoekers, de zgn. ex-AMA’s in procedure).

De noodopvang bij Stem in de Stad werd in 2008 definitief beëindigd, maar is
hierna nog jaarlijks verlengd, omdat er in de afbouw een restgroep is overgebleven
voor wie de beroepsprocedure nog steeds loopt en geen andere oplossing te vinden
was. De laatste verlenging eindigt op 31-12-2011 a.s..

De noodopvang van ex-AMA’s bij Vluchtelingenwerk daarentegen is definitief
beëindigd per 01-04-2011, maar is hierna verlengd tot 31-12-2011 voor de nazorg.
Dit om de afbouw en beëindiging van het project zorgvuldig te laten plaatsvinden.

De situatie op dit moment is, dat de restgroep zowel bij Stem in de Stad als bij
Vluchtelingenwerk weliswaar is geslonken, maar niettemin nog steeds bestaat.
Stem in de Stad heeft nog een gezin van 6 personen en 2 alleenstaanden in
procedure (totaal: 8 personen); Vluchtelingenwerk heeft er nog 14 ex-AMÁ’s (nog
in procedure). Zoals het er nu naar uitziet, valt er eind dit jaar nog steeds geen
uitslag van hun beroepsprocedure te verwachten en zal dit doorlopen naar volgend
jaar.

Zonder noodopvang (en dus zonder onderdak en levensonderhoud) zal deze groep
in schrijnende situatie verkeren. In verband hiermee, stellen wij voor de
noodopvang wederom te verlengen met nog 1 jaar en hiervoor Stem in de Stad een
budget toe te kennen van € 25.000 om zorg te dragen voor de opvang van de gehele
restgroep in de noodopvang, de 8 personen, incl. de overgebleven ex-AMA’s.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de noodopvang asielzoekers in procedure bij Stem in de Stad
en Stichting Vluchtelingenwerk (ex-AMA’s) samen te voegen en deze te verlengen
met nog één jaar (tot max. 31-12-2012);
2. De uitvoering van de noodopvang uit te besteden aan Stem in de Stad;
3. De kosten van het besluit bedragen € 25.000. Dit bedrag wordt toegekend aan
Stem in de Stad. Het besluit wordt gedekt uit het participatiebudget; kostenplaats:
1463.4791.4250
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving
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3. Beoogd resultaat

Met het verstrekken van levensonderhoud aan betrokken asielzoekers uit de
afgebouwde noodopvang wordt voorkomen dat zij op straat komen te staan.
Betrokkenen worden hiermee vervolgens in staat gesteld hun procedure in het kader
van schrijnendheid c.q. buitenschuldcriterium af te wachten.

4. Argumenten

Het College heeft - rekening houdend met het landelijk beleid - besloten het AMA-
perspectiefproject als de Noodopvang asielzoekers per 01-01-2012 te beëindigen.
(Zie nota’s: ‘SZW/2010/62852 ‘Rijksbijdrage Experiment Perspectief
Alleenstaande minderjarige Asielzoekers’ en ‘Noodopvang asielzoekers 2011’,
SZW/BB/2011/5640; d.d. 16-08-2011’).

Bij handhaving van dit besluit houdt de opvang en begeleiding van de resterende 14
ex-AMA’s en de 8 asielzoekers in de noodopvang per 02-01-2012 op, zonder dat er
voor hen een oplossing is gevonden. De groep wacht nog steeds op de uitslag van
hun beroepsprocedure. Terugkeer naar land van herkomst is niet een optie, omdat
zij hun beroepsprocedure willen afwachten. Zonder verdere hulp zal de groep echter
in schrijnende situatie verkeren. Veel van hen zullen met onbekende bestemming
vertrekken (MOB) met risico’s voor de openbare orde en veiligheid voor de stad.
Overdracht aan het COA is niet mogelijk, omdat de ex-AMA’s (hoewel in beroep)
als uitgeprocedeerd worden beschouwd. Overdracht aan de Dienst en Terugkeer is
mogelijk als de ex-AMA’s daarin meewerken. In de regel vertrekken ze liever met
onbekende bestemming (MOB), omdat ze daarmee inbewaringstelling en uitzetting
kunnen voorkomen.

Ter preventie van één en ander wordt thans voorgesteld de noodopvang nog 1 jaar
te verlengen en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ad. € 25.000. De opvang
te laten verzorgen door Stem in de Stad, die deze vorm van hulp al kent door de
opvang van asielzoekers in de noodopvang.

5. Kanttekeningen

Het aantal mensen in de noodopvang neemt met de tijd alleen maar af. Uiteindelijk
zullen alle personen de noodopvang verlaten. We gaan er van uit dat dit al in (de
loop van ) 2012 plaatsvindt. Mocht dit niet lukken, dan zal een verlenging van de
opvang voor de resterende groep weer nodig zijn. Hiervoor zullen wij dan opnieuw
met een voorstel komen.

6. Uitvoering

De uitvoering van de noodopvang besteden wij uit aan Stem in de stad. Stem in de
Stad heeft zich hiertoe bereid verklaard.

Het college van burgemeester en wethouders
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de secretaris de burgemeester


