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Bijlage(n)
Onderwerp

Afhandeling motie (nr. 68.19) mw Roosma c.s. inzake het uitvoeringsplan 24uursopvang ongedocumenteerden (invulling lobby naar het Rijk) en de
toezegging aan raadslid Roosma inzake de positie van gezinnen in de 24uursopvang (TA2019-000096)

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeer ik u over de afhandeling van de motie (nr. 68.19) van raadslid Roosma
c.s. inzake het uitvoeringsplan 24-uursopyang ongedocumenteerden (invulling lobby naar het Rijk)
en de toezegging van wethouder Groot Wassink aan raadslid Roosma inzake de positie van
gezinnen in de 24-uursopyang (TA2019-000096).
Achtergrond motie
Op 23 januari 2019 heeft de raad de motie aangenomen van de leden Roosma, Van Dantzig,
Simons en Kilk. In deze motie verzoekt de raad het college van B&W om:
1. parallel aan de 24-uursopyang voor ongedocumenteerden een structureel overleg te
organiseren met de (Rijks)overheidsdiensten waarin de knelpunten van het asiel- en
terugkeerbeleid worden besproken en mogelijke oplossingen worden gezocht voor het
verbeteren van dit beleid en het voorkomen van uitzichtloze situaties;
2. hierbij ook informatie en casuïstiek van maatschappelijke organisaties en andere
gemeentes te betrekken;
3. over deze knelpunten en mogelijke oplossingen te rapporteren aan de raad.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Inzet gemeente Amsterdam
Het college wil zich hard maken voor mensen in een uitzichtloze situatie. Een uitzichtloze situatie
kan ontstaan als mensen niet kunnen terugkeren, maar ook worden afgewezen voor rechtmatig
verblijf. Deze ongedocunnenteerde migranten verkeren in een kwetsbare positie en zijn
uitgesloten van sociale voorzieningen.
Met het organiseren van de nieuwe 24-uursopvang met intensieve begeleiding en de monitoring
daarvan, wordt kennis opgebouwd over deze situaties. Die kennis kunnen we gebruiken om samen
met het Rijk te zoeken naar structurele oplossingen voor deze groep.
Samenwerking met het Rijk
Op 19 februari 2019 bent u schriftelijk geïnformeerd over deelname van gemeente Amsterdam als
pilot aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). De samenwerking met landelijke
partijen biedt de mogelijkheid om structureel met het Rijk, andere gemeenten en
maatschappelijke organisaties in gesprek te blijven over de schrijnende problematiek van
ongedocunnenteerden en de mogelijkheid om structurele en menswaardige oplossingen te
vinden.
Iedere pilot LVV heeft lokale subdoelstellingen. Omdat het college aandacht wil voor uitzichtloze
situaties, deze wil verbeteren of waar mogelijk voorkomen is één van de subdoelstellingen van de
pilot LVV van de gemeente Amsterdam het identificeren en beschrijven van casuïstiek waar een
standaard begeleidingsscenario niet werkt (bijvoorbeeld staatlozen), het aandragen van deze
casuïstiek bij het landelijke programma voor mogelijke oplossingen en het testen van de
aangedragen oplossingen.
We zullen de knelpunten die we hierin tegenkomen bespreken met het Rijk en andere gemeenten.
Binnen de LVV is er op drie niveaus structureel overleg: op bestuurlijk niveau, tussen de ambtelijk
opdrachtgevers en met de uitvoerende partijen (NGO's). Maatschappelijke organisaties zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Amsterdamse 24-uurospvang en hebben daardoor
goed zicht op de casuïstiek die bij de gesprekken met het Rijk kan worden ingebracht. Bij het
beschrijven en agenderen van deze casuïstiek kunnen we niet zonder hun expertise.
Monitoring LW
In het kader van de LVV vindt daarnaast een landelijke monitoring plaats, uitgevoerd door een
kennis/onderzoeksinstelling in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC), waarbij de verschillende methodieken van de pilot-LVV's met
elkaar worden vergeleken. Amsterdam zal daar de benodigde gegevens voor aanleveren.
De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2020 verwacht en zullen dan met u worden
gedeeld. Daarnaast rapporteren we periodiek aan de raad over de stand van zaken in de 24uursopvang voor ongedocumenteerden.
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Opvang gezinnen
In de raadscommissie Algemene Zaken van ao januari jl. heb ik aan mevrouw Roosma (TA2019o00096) toegezegd de commissie nader te informeren over de positie van gezinnen in de opvang.
Gezinnen worden niet opgevangen in de 24-uursopvang zoals uitgewerkt in het uitvoeringsplan.
Het college wil met DT&V in gesprek over de reden waarom gezinnen niet naar de rijksopvang
willen. Daarnaast wil het college onderzoeken of een gemeentelijke opvang gewenst is voor deze
doelgroep en wat daarvan de financieringsmogelijkheden zijn. Op dit moment is voor de opvang
van gezinnen geen budget beschikbaar. De uitkomsten van dit onderzoek zullen onderdeel zijn
van de rapportage die de gemeenteraad voor het zomerreces ontvangt over de voortgang van de
implementatie van het uitvoeringsplan 24-uursopvang voor ongedocumenteerden.Met
bovenstaand beschouw ik de motie als afgedaan en wordt u naar aanleiding van de toezegging
hier voor het zomerreces verder over geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

