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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jos van Ginneken (CDA)
ONDERWERP: Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers
TOELICHTING

Door de rechter is bepaald dat iedere uitgeprocedeerde asielzoeker recht heeft op bed, bad en
brood. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk en krijgen zij een bijdrage van de landelijke
overheid.
Het CDA wil dat de zorg voor mensen in het nauw goed en duidelijk geregeld wordt. Het mag
niet gebeuren dat ze de weg kwijt raken in een woud van regels.
Ook willen wij voorkomen dat gezinnen die nu al afhankelijk zijn van de gemeente voor bed,
bad en brood, tekort worden gedaan. Het toewijzen van bed, bad en brood, moet duidelijk en
eerlijk gebeuren. Het CDA stelt daarom de onderstaande vragen om meer inzicht hierin te
krijgen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Zijn er uitgeprocedeerde asielzoekers
in Terneuzen? Zo ja; hoeveel geld
krijgt de gemeente van het kabinet om
voor bed, bad en brood te zorgen?

1

Op dit moment zijn er geen bij ons bekende
uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente
Terneuzen.
De gemeente Terneuzen ontvangt voor deze
groep geen middelen om voor bed-bad-brood
te zorgen.

2

Hoe gaat Terneuzen bed, bad en
brood vormgeven?

2

Zie het antwoord bij vraag 4.

3

Welke maatschappelijke organisaties
en gemeentelijke instanties gaan het
bed, bad en brood uitvoeren. Wie
heeft hierover de regie?

3

In Terneuzen is er al een nachtopvang die beheerd wordt door het Leger des Heils. In de
kern Sas van Gent is er een vrouwenopvang
die beheerd wordt door Emergis. De regie
wordt gevoerd door het College voor Zorg en
Welzijn. De samenwerkende Zeeuwse gemeenten geven samen de maatschappelijke
opvang in Zeeland vorm. De hiervoor beschikbare middelen zijn afkomstig van de centrum
gemeente Vlissingen. De nachtopvang wordt
gedeeltelijk uit eigen gemeentelijke middelen
gefinancierd. Over de trajecten van de klanten
in de opvang voert de gemeente de regie.

4

Op welke manier wordt voorkomen
dat deze organisaties, overvraagd

4

Met het Leger des Heils en met Emergis is afgesproken dat uitgeprocedeerde asielzoekers

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

worden door deze nieuwe groep? Hoe
voorkomen we een scheve verhouding tussen huidige en nieuwe bed,
bad en brood vragers?

worden gestimuleerd zich te melden bij de
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Opvangorganisatie en gemeente hebben geen invloed
meer op iemand die er voor kiest illegaal in
Nederland te verblijven. Soms worden er kort
uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen. Zij
krijgen dan onder dezelfde voorwaarden bedbad-brood als andere mensen. We constateren
dat er geen scheve verhoudingen zijn omdat er
niet vaak sprake is van opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
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Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2
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burgemeester,
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