
Geachte Tweede Kamerleden, 

Uw commissie behandelt in het Algemeen Overleg van 20 november a.s. onder meer het beleid inzake 
opvang en onderdak van (niet-rechtmatig verblijvende) vreemdelingen en de bevindingen van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Deze luidt dat Nederland iedereen die kwetsbaar is, 
moet voorzien van basale levensvoorzieningen, zoals onderdak, voedsel en kleding. De uitspraak heeft 
grote gevolgen voor gemeenten waar uitgeprocedeerde asielzoekers op straat leven. De VNG wil uw 
commissie graag het volgende meegeven: 

Gemeenten constateren dat met het terugkeerbeleid, zoals geformuleerd in het Bestuursakkoord 2007, 
in de praktijk nog onvoldoende resultaat wordt geboekt. Een groot deel van de uitgeprocedeerden 
wordt of kan niet worden uitgezet en dezen vinden we terug in onze gemeenten. Niets doen leidt tot 
risico’s voor betrokkenen en maatschappelijke risico’s wat betreft volksgezondheid en openbare orde 
en veiligheid. De uitspraak van de ECSR bevestigt gemeenten in de opvatting dat er iets moet 
gebeuren. 

De uitspraak negeren is geen optie, noch in de internationale verhoudingen en noch in de 
interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Terugkeerbeleid is een verantwoordelijkheid van de 
Rijksoverheid. In de interbestuurlijke verhoudingen zijn kosten die een gevolg zijn van falend rijksbeleid 
voor rekening van het Rijk.  

Opvang moet geen aanzuigende werking hebben. Daarom willen gemeenten een uiterst sobere ‘bed-
bad en brood’-opvang. Daarnaast willen gemeenten een opvang-plus-voorziening die alleen bestemd 
is voor mensen van wie duidelijk is dat er iets mee moet gebeuren zoals medische gevallen en 
kwetsbaren. Het bieden van sobere voorzieningen biedt van daaruit meer kans op terugkeer dan het 
leven op straat. 
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De VNG heeft de staatssecretaris voorstellen gedaan over de manier waarop de opvang vorm kan 
krijgen. Dit past uiteraard in het perspectief van het terugkeerbeleid. De VNG vraagt het Rijk om deze 
voorstellen in goed overleg gezamenlijk uit te werken. Wij vragen uw commissie om ondersteuning van 
ons standpunt en hopen dat u de staatssecretaris vraagt om op korte termijn de manier waarop de 
opvang vorm kan krijgen samen met de VNG verder uit te werken. 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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