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1. Het college besluit de noodopvang in 2011 voort te zetten en per 01-01-2012 te beëindigen;
2. Het college stelt in 2011, eenmalig € 20.000 beschikbaar ten behoeve van de kosten

levensonderhoud voor de 8 nog resterende personen in de noodopvang;
3. De kosten worden gedekt uit het participatiebudget;
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
5. Het college stuurt dit ter informatie naar de commissie Samenleving.
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De noodopvang asielzoekers is vanwege rijksbeleid in 2008 afgebouwd. In 2011 is er nog een restgroep
van 8 personen aanwezig, die nog steeds hun procedure van schrijnendheid c.q. buitenschuldcriterium
afwachten.
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Onderwerp: Noodopvang asielzoekers in 2011
Reg. Nummer: SZW/BB/2011/5640

Inleiding

De gemeente Haarlem biedt vanaf september 2003 noodopvang aan specifieke
groepen (uitgeprocedeerde) asielzoekers. De uitvoering hiervan ligt in handen van
Stichting Stem in de Stad.

In het bestuursakkoord dat tussen de Staatssecretaris van Justitie en de VNG op 25
mei 2007 over de pardonregeling is afgesloten is afgesproken, dat de gemeentelijke
noodopvang in samenhang met de realisatie van de pardonregeling uiterlijk eind
2009 diende te worden beëindigd.

In verband hiermee is Stem in de Stad op ons verzoek, ingaande 2008 gestart met
de afbouw van de noodopvang in Haarlem. De afbouw verliep voortvarend. Vele
(ex)-asielzoekers in de noodopvang zijn in de afgelopen periode in aanmerking
gekomen voor een verblijfstitel als gevolg van de pardonregeling. Anderen kregen
een verblijfstitel via de reguliere asielprocedures.

Stem in de Stad heeft in 2011 echter nog 1 gezin (2 volwassenen en 4 kinderen) + 2
alleenstaanden (= 8 personen) over, die hun procedure afwachten in het kader van
schrijnendheid c.q. buitenschuldcriterium en dus nog noodopvang behoeven. Stem
in de Stad verwacht dat voor alle 8 personen dit jaar een oplossing zal komen en dat
hun opvang dit jaar ook definitief ophoudt.

Besluitpunten college

1. Het college besluit de noodopvang in 2011 voort te zetten en per 01-01-
2012 te beëindigen;

2. Het college stelt in 2011, eenmalig € 20.000 beschikbaar ten behoeve van
de kosten levensonderhoud voor de 8 nog resterende personen in de
noodopvang;

3. De kosten worden gedekt uit het participatiebudget;
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit

besluit;
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie

Samenleving.

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.
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Argumenten

Zoals eerder gemeld is in het bestuursakkoord tussen de Staatssecretaris van Justitie
en de VNG van 25 mei 2007 over de pardonregeling afgesproken, dat de
gemeentelijke noodopvang in samenhang met de realisatie van de pardonregeling
uiterlijk eind 2009 dient te worden beëindigd. Dit is de reden dat wij de
noodopvang in 2008 al hebben afgebouwd. De 8 personen zijn overgebleven na de
afbouw. Ze zijn nog in afwachting van hun procedure in het kader van
schrijnendheid c.q. buitenschuldcriterium

Wij gaan er van uit dat in 2011 bekend zal worden wat het eindresultaat is van hun
procedure van schrijnendheid c.q. buitenschuldcriterium. De gemeente levert in
2011 voor de laatste maal een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud.

Financiële paragraaf:

De kosten betreffende het levensonderhoud van 8 overgebleven personen in de
noodopvang in 2011 bedragen maximaal € 20.000 (gemiddeld €200 per maand per
persoon). De kosten worden gedekt uit het participatiebudget. Het besluit heeft
derhalve geen budgettaire consequenties voor de begroting 2011

Uitvoering

De stichting Stem in de Stad verzorgt in 2011 de uitvoering van de noodopvang.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


