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Bed, bad, brood 

Uw kenmerk  Verzonden   
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
  
  
Geachte raadsleden,  

Net als u, werden wij afgelopen week geconfronteerd met het kabinetsakkoord over de opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Hierover heeft door het rijk met ons geen overleg plaatsgevonden.  
Het kabinetsakkoord biedt voor het college geen sluitende aanpak en is daarom op deze 
manier voor ons niet uitvoerbaar. Wij zetten ons huidige beleid voort. 
 
Het kabinetsakkoord doet geen recht aan ons coalitieakkoord waarin is afgesproken: “We blijven 
uitgeprocedeerde asielzoekers in de noodopvang opvangen. Daarnaast blijven wij ons inspannen om 
met het rijk afspraken te maken over een sluitende landelijke aanpak”. Wij vinden het niet humaan 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers ‘op straat te zetten’, nog los van eventuele risico’s op het terrein van 
openbare orde en veiligheid. Wij zullen er alles aan doen om onze successen met teruggeleiding uit te 
breiden. Onze bezwaren zijn inmiddels ook verwoord in bijgaande brief van de VNG aan de Tweede 
Kamer (zie bijlage), waarin de Utrechtse inbreng nadrukkelijk is opgenomen.  
 
Samengevat is onze visie dat:  

a. we niet willen dat (uitgeprocedeerde) asielzoekers nog langer op straat zwerven,  
b. kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers (bijvoorbeeld met medische problematiek) en 

asielzoekers in lopende toelatingsprocedures de noodzakelijke opvang en begeleiding 
krijgen, 

c. de (financiële) verantwoordelijkheden van gemeenten en rijk helder gemarkeerd worden, 
waarbij de vraag is hoe de beperking tot 5 gemeenten praktisch uitgevoerd kan worden,  

d. de afspraken met gemeenten leiden tot een sluitend beleid dat ook in de praktijk werkt, 
e. de succesvolle aanpak in Utrecht, naast die van andere steden, in de combinatie van 

opvang en begeleiding, een plaats krijgt in de afspraken met het Rijk en 
f. tot er afspraken met de gemeenten zijn, de huidige situatie in Utrecht gecontinueerd 

wordt, inclusief de huidige financiering van het rijk voor bed, bad, brood. 
 
Wij willen de komende maanden samen met de VNG en het rijk in gesprek gaan om tot  humane en in 
de praktijk wél werkende, en daarmee effectieve afspraken te komen.   
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

Hoogachtend, 
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