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Voorstel betreffende de alternatieve tijdelijke huisvesting van asielzoekers met een reguliere
procedure.

Aan de Raad.

Als oplossing voor het niet meer kunnen plaatsen van asielzoekers in de overvolle asielzoekers-
centra, werd door de Tweede Kamer een besluit genomen over het niet meer opvangen van
asielzoekers die asiel zijn uitgeprocedeerd maar nog wel in afwachting zijn van een uitspraak voor de
afgifte van een verblijfsvergunning op grond van een reguliere procedure.

Als gevolg van deze aangepaste beleidsregel kon de centrale overheid ingrijpen in de overvolle
asielzoekerscentra. Dit leidde tot het op straat zetten van voornoemde groep asielzoekers. Voor de
gemeenten had deze beleidsregel tot gevolg dat zij werden geconfronteerd met asielzoekers die
legaal in Nederland verbleven en als gevolg van het ontberen van enige steun door de overheid bij
kerken en gemeenten aanklopten voor opvang.

Op grond van deze problematiek heeft de raad van de gemeente Den Helder in 2002 besloten tot het
opvangen van voornoemde groep asielzoekers met een bed, bad en broodregeling inclusief medische
verzorging en onderwijs voor de kinderen.
Via Hotel Het Wienerhof en Hotel Den Helder werd en wordt er uitvoering gegeven aan het besluit van
de raad.

Inmiddels heeft er een herijking van het gemeentelijke beleid plaatsgevonden waarbij is verzocht
alternatieve vormen van opvang te onderzoeken als substituut voor de huidige opvang van
asielzoekers in Hotel Den Helder en Hotel Het Wienerhof. Met name het kostenaspect is hierbij een
belangrijke drijfveer.
Het betreffende onderzoek treft u als bijlage bij dit raadsbesluit aan.

In het onderzoek worden er een aantal afwegingen gemaakt die verband houden met:
• Wenselijke huisvesting
• Beschikbare huisvesting
• Coördinatie, logistieke diensten en handhaving van regels
• Financiën

Als conclusies van het onderzoek wordt aanbevolen het model van opvang van asielzoekers in een
hotel te handhaven, doch via een aanbestedingsprocedure te onderzoeken of een dergelijke opvang
voordeliger kan worden gerealiseerd.

Den Helder, 3 april 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, secretaris
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De Raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
3 april 2007, nr. 50/OWS ;

b e s l u i t :

de huidige vorm van opvang van asielzoekers in een hotel te handhaven, doch via een
aanbestedingsprocedure te onderzoeken of een dergelijke opvang voordeliger kan worden
gerealiseerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van - 7 ME 1.2007

, voorzitter

tiffier
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