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14 oktober 2016

Historie
-

-

2001 Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving
2013 Start Pilot Vluchthaven: 128 personen is gedurende 6
maanden onderdak, rust en een individueel hulptraject
aangeboden om van daaruit te werken aan de eigen
toekomst.
2014 In december start de Bed Bad Brood voorziening
2015 In juli start het Programma Vreemdelingen

Doel vreemdelingenbeleid
Perspectief bieden aan al dan niet uitgeprocedeerde
vreemdelingen (om een duurzame oplossing te bereiken). Dat
perspectief kan gericht zijn op het (alsnog) verkrijgen van een
verblijfsdocument of op terugkeer naar het land van herkomst.
-

De BBB is de basisvoorziening
En het Programma Vreemdelingen om hulp te bieden waar het
nodig is

Toegangscriteria
BBB=>
! Betreft een vreemdeling met een v-nummer
Programma Vreemdelingen=>
! en heeft een aanvraag tot legaal verblijf ingediend, maar zijn verzoek
is afgewezen
! en kan geen aanspraak maken op rijksopvang (voorliggende
voorziening)
! en is geen inwoner van een EU lidstaat en komt niet uit een land dat
voorkomt op de nationale lijst van veilige landen van herkomst van het
ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)*
! en heeft een binding met Amsterdam en geen zorgkader elders
! en wil actief meewerken aan een duurzame oplossing waaronder
terugkeer nadrukkelijk wordt verstaan
* Bij terugkeer helpen we iedereen die dat wil

1ste pijler BBB
Nachtopvang vanaf einde middag met 2 maaltijden, een bed en
een douche voor alle al dan niet uitgeprocedeerde vreemdelingen
met een v-nummer.
Gestart met 135 plekken op 2 locaties en een bezetting van 17% in
januari 2015
Momenteel 165 BBB plekken op 2 locaties in Amsterdam plus nog
10 plekken in Den Haag en een bezetting van 100% met wachtlijst
Verwachte kosten 2016 € 3 miljoen ; beheer door HVO-Q
(inclusief de kosten van 28 plekken in de 24-uurs terugkeerlocatie)

2de pijler Programma Vreemdelingen
Begeleiding: Juridisch traject of Terugkeer traject bij diverse
organisaties
! Als dit nog niet duidelijk is, eerst een Toekomst oriëntatie fase
van Vluchtelingenwerk waarbij het perspectief op legaal verblijf
én terugkeer wordt beoordeeld en doorgenomen
! Diegenen met ernstige somatische en/of psychische problemen,
kunnen ondersteunend 24-uursopvang of leefgeld (bij eigen
woonruimte) krijgen voor een beperkte periode voor zover er
plaats is. Hiervoor is een GGD indicatie nodig.
! Diegenen die gaan terugkeren kunnen voor een beperkte
periode in een 24-uurs huisvesting verblijven.
!

Aantallen in het PV
200 trajecten (juridisch/terugkeer): door ASKV, SVAZ, GW, BtoB
- 10 plekken voor 24-uursopvang, beheer Leger des Heils
- 27 plekken voor begeleid wonen, beheer Leger des Heils
- 20 intramurale en 10 ambulante plekken bij MOO
- 28 x leefgeld voor 12 maanden voor mensen met een “eigen plek”
- 28 plekken in de 24-uurs Terugkeerlocatie, beheer HVO-Q
Totaal 113 plekken en 210 trajecten
-

Duur juridische begeleiding max 6 maanden
Duur terugkeerbegeleiding max 3 maanden
Duur 24-uursopvang/leefgeld max 12 maanden
Budget: € 1,7 miljoen

Aantal toegekende opvang
voorzieningen
!

In het eerste jaar is aan 141 personen een opvangvoorziening
toegekend:
24-uurs
ambulant

TOTAAL

Leger des Heils
61

MOO
7
2

ASKV
11

Leefgeld
60

TOTAAL
79
62
141

Resultaten begeleiding door ASKV - VW
tot op heden (kan hoger worden)
JURIDISCH
Terug in AZC
(HASA of Art. 64)
Vergunning
medisch, asiel, regulier

16
9

MAATSCHAPPELIJK
Doorverwijzingen naar
(para) medisch en GGZ
circuit
Doorverwijzing
naar dagbesteding

voorbeelden
21
16

Resultaten terugkeerbegeleiding
Goedwerk en Bridge to Better
Van mensen die via BBB en het Programma met begeleiding zijn
vertrokken vanaf 4de kwartaal 2015:
Vertrokken
28 (10 vanuit BBB en 18 vanuit TK-locatie)
! In behandeling
12
! Vanaf de zomer wordt ook meer aandacht aan toekomst
oriëntatie en terugkeer besteed voor de mensen in een 24uursopvang en mensen met leefgeld
!

[Opgave DT&V 1e 5 maanden 2016 vertrek met IOM/NGO vanuit opgegeven verblijf Amsterdam = 167]

Pijnpunten, lessen en vragen
Gat in het vreemdelingenbeleid van het Rijk heeft grote
gevolgen voor de gemeentes
! Hoge instroom en lage uitstroom
! Inactieve mensen / psychische problematiek => arbeidsintensief
! Door de vele juridische zaken, is geen individuele oplossing
meer mogelijk
!

> hoe gaan anderen met de hoge instroom om?
! > hoe gaan anderen om met mensen die inactief blijven of
zeggen niet terug te kunnen
!

