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1

INLEIDING

We kunnen terugzien op een turbulent jaar 2010.
Het is een jaar geweest van onzekerheden en zekerheden. De onzekerheid over het
voortbestaan van onze Stichting en de zekerheid van de niet afnemende vraag om onderdak.
Wat betreft ons voortbestaan lag er een bestuursakkoord tussen de VNG en staatssecretaris
mevrouw Nebahat Albayrak. Daarin was afgesproken dat het Rijk een structureel sluitend
systeem voor opvang van asielzoekers zal ontwikkelen, zodat voorzieningen als de noodopvang
in gemeenten overbodig werden. Op 31 december 2009 zouden alle gemeentelijke
voorzieningen als noodopvang gesloten moeten zijn.
In de loop van 2009 werd duidelijkheid dat het Rijk er niet in slaagde de opvang goed geregeld
te krijgen. Het in 2010 aangetreden Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders neemt
in het collegeprogramma op dat een voorziening als de Noodopvang tot 2014 te zullen blijven
steunen. Voor 2011 is de gevraagde subsidie toegekend.
Nu de kwestie van de niet afnemende vraag om onderdak. Het bestuursakkoord heeft mede tot
gevolg gehad dat veel gemeenten hun steun aan de voorzieningen als een noodopvang hebben
stopgezet, terwijl het Rijk het sluitend systeem voor opvang nog maar ten dele heeft bereikt.
Voor de Utrechtse Noodopvang, die niet is gesloten, heeft het tot gevolg dat mensen elders in
ons land uitgezet, gaan zwerven en proberen in Utrecht onderdak te vinden. De Noodopvang in
zijn huidige omvang kan daar niet in voorzien. Het is van belang dat ook andere gemeentes
beseffen dat zij een zorgplicht hebben en aanzien van deze groep.
De harde werkelijkheid is, dat de vraag om opvang niet afneemt maar zelfs toeneemt. Hieruit
blijkt dat het landelijk overheidsbeleid ontoereikend is en wij verwachten niet dat met de nieuwe
kabinetsplannen de situatie zal verbeteren.
Zolang er geen sluitend rijksbeleid is t.a.v. uitgeprocedeerde asielzoekers blijft de Noodopvang
Utrecht een noodzakelijke voorziening.
Gerard Luiten
Voorzitter SNDVU
Mei 2011
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2

ONDERSTEUNING

Een kerntaak van de SNDVU is het bieden van bed, bad en brood. Door de instroom van ExAMA’s bestaat de doelgroep hoofdzakelijk uit alleenstaande mannen, een aantal alleenstaande
vrouwen met kinderen en een gezin. Daarnaast zien we steeds meer mensen met ernstige
psychisch sociale problematiek vragen om ondersteuning, waaronder een aantal suïcidale
gevallen.
Het cliëntenbestand is in twee groepen te verdelen
•
•

Volwassenen.
Deze groep wordt sociaal/juridisch ondersteund door de medewerkers van de
Noodopvang.
Ex-AMA's
Zijn als minderjarige in Nederland gekomen. Deze groep wordt sociaal/juridisch
ondersteund door het Ex-AMA team van Vluchtelingenwerk. De Noodopvang is
verantwoordelijk voor de opvang, het verstrekken van leefgelden en de woonbegeleiding.

In 2010 onderscheiden we verschillende vormen van ondersteuning.
•
•
•

Mensen die alleen leefgeld ontvangen.
Mensen die leefgeld en onderdak krijgen (noodopvang of huur van een kamer).
Mensen die geld van het COA krijgen, maar in de Noodopvang verblijven.

Om voor ondersteuning door de SNDVU in aanmerking te komen, gelden een aantal criteria
(regiogebondenheid, perspectief of schrijnende situatie). Cliënten worden aangemeld door
externe organisaties als Ex-AMA team, Vluchtelingenwerk Nederland, STIL en Stichting
Dienstverlening aan Buitenlanders en IOM. INLIA beoordeelt de dossiers op de criteria en na
toestemming van de gemeente, wordt de cliënt door de SNDVU geaccepteerd.
2.1

Kontakten met andere organisaties

Maandelijks is er een overleg tussen verschillende hulporganisaties om knelpunten en politieke
ontwikkelingen te bespreken. Hieraan wordt deelgenomen door Vluchtelingenwerk, STIL, Fanga
Musow, de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders en Huize Agnes. In 2010 hebben
wethouder Victor Eberhardt (D66) en Patricia Wijntuin (Groen links) een bijeenkomst
bijgewoond. Punten die hierbij aan de orde kwamen waren o.a. de problemen rondom veilige
aangifte en de toename van psychische problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers.
2.2

Overleg met de gemeente

Er is regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente om de voortgang van de mensen in
de opvang te bespreken. Hierbij komen o.a. signalen ten gevolge van het overheidsbeleid,
algemene knelpunten en schrijnende dossiers aan de orde.
2.3

Ex-AMA project: perspectief

Oktober 2009 startte het pilotproject van vluchtelingenwerk voor Ex-AMA’s. Primaire taak is het
in beeld houden van de groep Ex-AMA’s. In tegenstelling tot de volwassen bewoners is er voor
hen niet altijd een duidelijk perspectief maar door een intensieve begeleiding wordt een nieuw
perspectief gecreëerd. Dit betekent dat deze groep over het algemeen langer gebruik maakt van
de faciliteiten van de Noodopvang.
2.4

Huizen

Aangezien de SNDVU over een beperkt aantal huizen beschikt, is er niet altijd meteen een
plekje in een van de huizen. Afhankelijk van urgentie worden mensen zo snel mogelijk geplaatst.
Tot moment van plaatsing ontvangen ze alleen leefgeld. In veel gevallen is dit al een goede
oplossing. In een enkel geval wordt de huur van een kamer betaald. Er wordt gewerkt met
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wachtlijsten. Hierbij wordt gekeken naar urgentie, psychische gesteldheid, sociaal netwerk en
geslacht.
De medewerkers van de SNDVU streven ernaar de samenstelling in de huizen zo stabiel
mogelijk te houden. In principe wonen mannen en vrouwen gescheiden van elkaar. Gezinnen
worden apart gehuisvest. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een harmonieuze
samenstelling van de groep bewoners in de huizen. Hierbij wordt rekening gehouden met
afkomst, land van herkomst, leeftijd, geslacht en sociaal/psychische gesteldheid. De opvang is
sober en tijdelijk van aard. Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
het maximaal aantal mensen in huis.
In 2010 is het huizenbestand toegenomen van 16 naar 21 huizen.
2.5

Cliëntenbestand

In de inleiding zijn al de globale cijfers over 2010 gegeven. De trend was:
•
•
•
•
•

Minder volwassenen die leefgeld krijgen (van 16 naar 5);
Stabiele cijfers voor volwassenen wat betreft huisvesting en huur;
Meer Ex-AMA’s die leefgeld krijgen (van 8 naar 12)
Meer Ex-AMA’s die worden gehuisvest (van 30 naar 47)
Stabiele cijfers voor Ex-AMA’s wat betreft huur en huisvesting

De samenstelling van de groep cliënten eind 2010 is dan als gegeven in de tabel hieronder.
Tabel 1. Samenstelling groep cliënten

volwassen

Ex-AMA

mannen

20

47

vrouwen

4

15

kinderen

2

15

26

77

totaal

Er zijn drie vormen van materiële ondersteuning van cliënten: leefgeld, huisvesting en huur. Dit
dus nog los van andere vormen van begeleiding in de sociaal, juridische sfeer. De drie vormen
van materiële ondersteuning kunnen ook nog in combinatie worden gegeven. Aldus betreffen de
verschillende vormen van materiële ondersteuning van de groep cliënten aan het eind van 2010
de getallen in de tabel hieronder.
Tabel 2. Vorm van begeleiding

materiële ondersteuning

volwassen

Ex-AMA

5

12

12

47

leefgeld en huur

5

7

huisvesting

4

11

26

77

leefgeld
leefgeld en huisvesting

huur
totaal in ondersteuning
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Tenslotte nog een tabel met cijfers over het land van herkomst van de cliënten. Dat ligt nogal
verdeeld over de wereld. Duidelijke koplopers zijn de Ex-AMA’s uit China (totaal 17 cliënten) en
de totaal 14 cliënten uit Sierra Leone.
Tabel 3. Land van herkomst

volwassen
Afghanistan

Ex-AMA

1

volwassen

Ex-AMA

Kameroen

1

8

Liberia

1

1

Niger

Benin

1

Nigeria

1

Burundi

2

Oeigoers

1

17

Onbekend

2

3

6

Sierra Leone

5

9

4

Soedan

5

1

1

Somalië

3

1

8

Staatloos Palestijn

1

Irak

1

Taiwan

Iran

1

Togo

Jemen

2

Uganda

Angola
Azerbeidzjan

China

1

1

Kongo
Ethiopië

1

Eritrea
Guinee

1

2
3

1
1

4
1

2.5.1 Reden van ondersteuning op 31 december 2010
Groepen die overblijven en niet in aanmerking komen voor rijksopvang:
•
•
•
•
•

vreemdelingen in procedure op reguliere gronden (vooral medisch, voortgezet verblijf ExAMV, verblijf bij kind met verblijfsvergunning en schrijnend)
vreemdelingen die wel terug willen keren maar niet kunnen.
vreemdelingen ter voorbereiding op terugkeer.
Vreemdelingen ter voorbereiding op een herhaald asielverzoek
vreemdelingen die vanwege humanitaire redenen noodzakelijke opvang krijgen

Bewoners van de Noodopvang hebben uiteenlopende achtergronden zowel cultureel, maatschappelijk als sociaalpsychisch en juridisch.
Veelal speelt een meervoudige problematiek door de lange weg die zij jaren achter zich hebben
van jarenlange opvang, uitgeprocedeerd raken, uitzettingen uit AZC’s, vreemdelingendetentie,
zwerven in de illegaliteit en psychische problemen die niet of laat herkend zijn of ontstaan zijn
door het leven in de illegaliteit.
2.5.2 Voorbeelden
•

Medische problematiek:
o

Mensen met medische aandoeningen
Zo hebben we een man in de opvang die aan een schildklierafwijking lijdt, welke in
Nederland goed te behandelen is maar in zijn herkomstland Soedan niet. Ook
bieden we begeleiding aan een man voor wie de benodigde medicatie voor de
behandeling van zijn zware diabetes niet verkrijgbaar is in zijn herkomstland Nigeria.
Voor deze mensen onderhoudt de Noodopvang contacten met artsen (in Nederland
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o

o

•

•

•

•

en het buitenland), om de behandelmogelijkheden te onderzoeken. Wanneer bleek
dat deze in land van herkomst niet voor handen zijn, onderbouwden we dit naar de
IND toe.
Mensen met een psychische of psychiatrische aandoening
Vaak zeer kwetsbare mensen die door hun labiele situatie tussen wal en schip
vallen. In de Noodopvang verblijft een aantal mensen met diagnose schizofrenie.
Ook wordt een aantal zeer depressieve mensen opgevangen. Om tot een goede
behandeling en begeleiding te komen is vooral voor deze groep een stabiele
woonsituatie onontbeerlijk. Naast het bieden van deze stabiele woonsituatie
onderhoudt de Noodopvang contact met de behandelaren van deze mensen. Zo
houdt de opvang een goed beeld van iemands situatie, en kan een juridische
procedure beter onderbouwd worden.
Opvallend is de grote groep uit Sierra Leone
die door de gebeurtenissen in het verleden een oorlogstrauma opgelopen heeft.
Daarbij heeft een aantal van deze mensen een verblijfsvergunning op tijdelijke basis
gehad. Deze is door het nieuwe landenbeleid van Sierra Leone ingetrokken. Het
betreft hier mensen die in het bezit waren van een status, huis en werk. Dit zorgt
voor een extra trauma en voor het gevoel nergens welkom te zijn. Daarbij is in het
verleden weinig aandacht geweest voor de trauma’s die in Sierra Leone opgelopen
zijn. In 2010 heeft de IND vaak gesteld dat mensen in buurland Senegal wel
behandeling kunnen krijgen. De Noodopvang heeft geprobeerd aan te tonen dat
toegang van deze mensen tot Senegal niet mogelijk is, door hen tevergeefs naar de
ambassade van Senegal te sturen met de vraag om reisdocumenten.

Schrijnendheid:
het betreft hier mensen die vanwege hun schrijnende situatie een procedure hebben
lopen. De Noodopvang probeerde in 2010 helder op papier te krijgen wat precies
schrijnend is aan iemands situatie. Daarvoor zijn ook schriftelijke verklaringen van officiële
instanties (bijvoorbeeld behandelaren) vereist. Dit moet heel goed voorbereid worden,
omdat de ervaring leert dat verzoeken anders snel worden afgewezen. In 2010 heeft de
Noodopvang om deze reden (nog) niet veel officiële aanvragen voor schrijnendheid
ingediend. De voorbereiding daarvan vordert.
Afvallers Generaal pardon
Een aantal mannen is niet in aanmerking gekomen voor het generaal pardon vanwege kort
verblijf in het buitenland. Voor deze mensen loopt nog een procedure tegen de afwijzing.
Het project individuele begeleiding afgewezen pardonners heeft als doel om de mensen
die voor 1 april 2001 asiel gevraagd hebben maar wegens contra-indicaties geen
pardonaanbod krijgen op een duurzame en humane manier te begeleiden naar perspectief
voor de toekomst. Hiermee willen we de vicieuze cirkel van leven in de illegaliteit
doorbreken. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal mensen concreet bezig met terugkeer naar
land van herkomst, voor een aantal is alsnog een Art.64 procedure opgestart en een man
heeft alsnog een verblijfsvergunning gekregen.
Terugkeer en/of buitenschuldprocedures
Een aantal mensen zijn een korte periode opgevangen alvorens terug te keren naar land
van herkomst. Er zijn verschillende landen die niet of moeilijk mensen terug nemen. Denk
bijvoorbeeld aan China en Soedan. Het lijkt vaak op een kat en muis spelletje wat jaren
kan duren. Ambassades die toezeggen onderzoeken te doen en verder niets meer van
zich laten horen. Beslissingen van de IND die maar op zich laten wachten. In de opvang
verblijven verschillende mensen die al verschillende malen verbleven hebben in
detentiecentra en waarbij het niet gelukt is hen uit te zetten. De Noodopvang heeft in 2010
veel acties ondernomen om de Dienst Terugkeer&Vertrek (DT&V) duidelijk te maken dat
bepaalde mensen echt niet terug kunnen keren naar land van herkomst. We vragen bij de
DT&V geregeld aandacht voor iemands situatie. Voor een persoon is een buitenschuldprocedure opgestart. Een aantal mensen zijn bezig met terugkeer naar land van herkomst.
(voorbereiding) Herhaald asielverzoek
het betreft mensen die in het verleden een asielverzoek hebben ingediend dat afgewezen
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•

2.6

is. De afwijzingsgrond lag vaak in een gebrek aan bewijs om het vluchtverhaal te
onderbouwen. Om een nieuw asielverzoek in te dienen moet sprake zijn van nieuwe feiten
en omstandigheden, die bovendien niet eerder naar voren gebracht hadden kunnen
worden. Sommige mensen in de opvang hebben inmiddels toch ondersteunende bewijzen
(zoals verklaringen van uit het oog verloren bekenden uit land van herkomst) gevonden.
Voor anderen geldt dat de Nederlandse overheid een nieuw algemeen standpunt heeft
ingenomen (bijvoorbeeld over de kwetsbaarheid van Oeigoeren in een bepaald gebied van
China) middels een ambtsbericht. Deze mensen kunnen als ze goed voorbereid zijn een
herhaald asielverzoek indienen. Bij slechte voorbereiding lopen ze kans gearresteerd te
worden. Een man heeft in juni een hasa ingediend. Hierop is nog geen beslissing
gekomen.
Somaliërs
Sinds eind 2010 stuurt de Nederlandse overheid nauwelijks tot geen mensen meer uit naar
Somalië. Dit vooral omdat het Europese Hof dit verboden heeft. In ieder geval wordt
niemand uitgezet naar Centraal- en Zuid-Somalië. In 2010 was nog niet duidelijk of dit ook
zou leiden tot overheidsopvang van deze groep. Tot die tijd verblijven de Somaliërs in de
Noodopvang.
In- en uitstroom

In 2010 stromen 47 mensen de opvang in. Respectievelijk 16 volwassenen en 31 Ex-AMA’s.
Twee Ex-AMA’s zijn bevallen van een kind.
Het aantal volwassen dat uitstroomt is 26. Vanuit het Ex-AMA project zijn 12 mensen
uitgestroomd. Hiermee komt de totale uitstroom op 38 mensen.
De redenen van de uitstroom van volwassenen zijn gegeven in onderstaande tabel.
Tabel 4. Uitstroom volwassen bewoners 2010

reden uitstroom
status/generaal pardon

2

status/ medisch

4

status/ asiel

3

uitplaatsing VBL Ter Apel

2

terugkeer land van herkomst

2

uitplaatsing AZC

7

Met Onbekende
Bestemming

2

overdracht Ex-AMA team

3

Begeleiding stopgezet

1

totaal

26

De uitstroom in 2010 was lager dan - gezien de doelen van de Noodopvang - wenselijk is. Hier
liggen veel verschillende en ingewikkelde redenen aan ten grondslag, zoals beschreven in een
recentelijk geschreven uitgebreide uitstroomnotitie. Kort samengevat zijn er veel algemene
redenen te geven voor de lage uitstroomcijfers, die gelegen zijn in de moeilijke situaties van
mensen die noodopvang nodig hebben. Deze zijn vaak niet gemakkelijk oplosbaar omdat er
sprake is van meervoudige problematiek. Verder zijn er veel procedures waar de IND zelden
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een positief antwoord op geeft, zoals medische procedures, schrijnende procedures en buitenschuldprocedures. Er is pas een slagingskans bij een uitgebreide voorbereiding. Dit kost tijd.
2.7

Uitplaatsingen AZC’s

Januari 2010 werd een start gemaakt met het “leegmanagen” van de Noodopvang. Van de 7
mensen die uitgeplaatst zijn naar een AZC hebben twee mensen alsnog een verblijfsvergunning
gekregen. Een man is later vanuit het AZC met onbekende bestemming vertrokken. Een man is
vanuit de VBL teruggekeerd naar land van herkomst (Nepal) en eind 2010 verblijft een man nog
steeds zwaar ziek in Ter Apel. Ondanks dat er kanker geconstateerd is bij deze man wil de IND
hem toch verwijderen naar land van herkomst. Ook een aantal mensen die uitgeplaatst zouden
worden naar een AZC, zijn toch door de Noodopvang opgevangen vanwege de slechte
psychische gesteldheid. Zij ontvangen wel leefgeld van het COA.
In onderhandelingen tussen DT&V en gemeente zijn alsnog een aantal verblijfsvergunningen
afgegeven.
2.8

Contacten met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De contacten tussen de Noodopvang en de DT&V zijn in de tweede helft van 2010 aanzienlijk
verbeterd. Begin 2010 was de DT&V druk bezig met het "leegmanagen" van de Noodopvang,
wat ervoor zorgde dat weinig begrip leek te zijn voor de werkwijze van de Noodopvang. Ook
vond geen overleg plaats tussen de DT&V en de Noodopvang over de (moeilijke) situatie van de
cliënten. Nadat een paar algemene vergaderingen plaats hebben gevonden waarbij zowel de
DT&V als de Noodopvang aanwezig waren, is de samenwerking een stuk beter geworden. Zo
wordt nu gezocht naar gemeenschappelijke belangen, en is voor de Noodopvang ruimte
ontstaan om schrijnende situaties aan te geven bij de DT&V. Bovendien is duidelijk geworden
dat de DT&V lang niet altijd over alle recente juridische stukken van cliënten beschikt, waardoor
in het verleden misverstanden ontstonden. Deze worden door de Noodopvang ondervangen
door de DT&V te voorzien van informatie over recente ontwikkelingen.
2.9

Terugkeer

In 2010 heeft de Noodopvang een aantal mensen intensief begeleid met terugkeer. Dit begon
meestal met het duidelijk maken aan mensen dat een legaal bestaan in Nederland geen reële
optie is. Daarna is veel contact geweest met organisaties als Cordaid (Maatwerk bij Terugkeer)
en het IOM. Ook heeft een cliënt een cursus gevolgd bij Stichting Wereldwijd. Het uitgangspunt
bij deze acties was steeds dat serieus geluisterd werd naar iemands belemmeringen om terug te
keren. Op deze manier kon de Noodopvang meewerken aan realistische plannen van mensen
die – onder bepaalde voorwaarde - wel terug willen keren. Bovendien vervullen deze mensen
een voorbeeldfunctie voor andere mensen in de Noodopvang die open staan voor terugkeer
naar land van herkomst.
3

DAGSTRUCTURERING / WOONBEGELEIDING / VRIJWILLIGERS

Bewoners van de Noodopvang hebben uiteenlopende achtergronden, zowel cultureel,
maatschappelijk als sociaal/psychisch en juridisch. Veelal speelt een meervoudige problematiek
door de lange weg die zij al jaren achter zich hebben van jarenlange opvang, uitgeprocedeerd
raken, uitzettingen uit AZC’s, vreemdelingendetentie, zwerven, leven in de illegaliteit, psychische
problemen die niet of te laat herkend zijn of ontstaan zijn door het leven in de illegaliteit. Bij de
groep Ex-AMA’s zien we een groep jongeren met weinig toekomstperspectief, die langzaam
verdwijnen in een sociaal isolement. Dit geeft spanningen, gevoelens van uitzichtloosheid en
onverschilligheid, slecht zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en zelfrespect.
Het begeleiden van het (samen) wonen en het activeren van cliënten is van belang om sociaal
isolement, zelfuitsluiting en vereenzaming te voorkomen of te beperken.
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3.1

Woonbegeleiding

3.1.1 Spreekuren
Iedere week heeft de Noodopvang spreekuur. Per week komt de helft van de bewoners langs
voor de ontvangst van leefgeld. De vrijwilliger draagt zorg voor het uitgeven van het geld, voor
het schrijven van kwitanties, voor aflossing van leningen en voor extra uitgaven. Ook kunnen
mensen terecht met allerlei vragen op het gebied van huisvesting, juridische procedures,
medische en/of psychische problemen en cursussen (o.a. fitness en Nederlandse les). De
spreekuren worden gedraaid door een medewerker en een vrijwilliger of stagiaire.
3.1.2 Mentoren
De huismentor is een vaste vrijwilliger voor de bewoners van een huis. De Noodopvang is ervan
overtuigd dat het welzijn van de bewoners verbetert wanneer er een zinvolle dagbesteding is,
zodat mensen weer grip krijgen op hun leven en vandaaruit een nieuw perspectief gecreëerd
kan worden. De huismentor werkt aan een goede vertrouwensrelatie met de bewoners. De
mentor verleent handenspandiensten aan de bewoners, maar heeft vooral oog voor de
onderlinge verhoudingen in het huis en voor het opstellen dan wel naleven van afspraken over
het huishouden en samenleven in de woning.
3.1.3 Maatjes
Een aantal bewoners heeft extra aandacht nodig. De redenen hiervan kunnen divers zijn. Voor
deze bewoners heeft de Noodopvang een op het individu gericht maatje. Een maatje voert
gesprekken met de bewoners, maar vaak wordt de functie ingevuld door samen activiteiten te
ontplooien: wandelen, boodschappen doen of sporten. Een individuele klik tussen de bewoner
en het maatje is een voorwaarde voor succes.
3.1.4 Huisbezoeken
Op dit moment heeft de Noodopvang nog niet de luxe situatie dat er voor iedere woning een
huismentor is. Toch bestaat er behoefte om signalen uit de huizen op te vangen en om van de
bewoners signalen te krijgen over wensen of klachten. Voor de bewoners van dergelijke huizen
zijn er huisbezoekers. Gecoördineerd door de projectmedewerker gaan enkele vrijwilligers
tweewekelijks op bezoek bij enkele huizen. Zij gaan dan langs om te kijken hoe alles daar reilt
en zeilt, doen daar verslag van en signaleren indien nodig. Tijdens deze huisbezoeken worden
thematisch onderwerpen aangesneden als prettig samenwonen met elkaar, wat te doen bij
calamiteiten, omgang met verwarming en elektriciteit en (sociale) gezondheid. In een terugkoppeling naar de projectmedewerker worden actiepunten geformuleerd. De projectmedewerker
doet ook huisbezoeken, vooral bij calamiteiten.
3.2

Sociale activering

In 2010 zijn er verschillende contacten gelegd met diverse organisaties en instellingen.
Organisaties waar mee samen gewerkt wordt, zijn o.a. Present, kringloopcentra, GG&GD,
stichting Voedselbank, studentenverenigingen en een aantal buurthuizen. Hieruit zijn
verschillende gemeenschappelijke en individuele projecten voortgekomen. Zo organiseert
bijvoorbeeld stichting Present regelmatig avonden met bewoners waarbij gekookt wordt en
spelletjes gedaan worden. Ook een aantal studentenverenigingen hebben activiteiten voor de
bewoners georganiseerd.
Vanuit deze activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers voortgevloeid. Ook zijn speciaal voor deze
activiteiten sponsoren gezocht en is er een geldbedrag gedoneerd aan de Noodopvang.
3.3

Website

Sinds september 2010 is er een website online, www.sndvu.nl. Op deze site is de achtergrondinformatie over de organisatie te vinden. Deze site is voor geïnteresseerden en externe
organisaties. Ook onze vrijwilligers hebben een platform waar ze actuele nieuws- en
persberichten met de laatste politieke ontwikkelingen en opiniestukken kunnen vinden. Hier
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kunnen ook tv- en radio uitzendingen bekeken en beluisterd worden. Op de site staan actuele
vacatures voor vrijwilligers en nieuwe bestuursleden.
3.4

Nieuwe vrijwilligers en stagiaires:

In 2010 zijn er 7 nieuwe vrijwilligers aangetrokken, waaronder huismentoren, maatjes en
klusjesmannen. Inmiddels zijn er ook 3 stagiaires bijgekomen van de opleidingen
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Cultureel Maatschappelijk Vormgeving en ROC
Juridisch medewerker. De stagiaires zijn één maal per week werkzaam op kantoor en ook zij
bezoeken de bewoners in de huizen.
3.5

YiA Youth in Action Project

Met de organisatie Code-X International zijn we een samenwerkingsverband aangegaan. CodeX International is een Nederlandse organisatie die jongeren uitzend naar het buitenland om
vrijwilligerswerk te doen in ontwikkelingslanden. Andersom ontvangen zij jongeren uit de EU om
hier te werken.
Er is een subsidie aanvraag gedaan door Code-X bij de EU, programma Youth in Action. Het
thema van 2011 is (voorkoming van) sociale uitsluiting. Het project heeft tot doel Nederlandse
jongeren kennis te laten maken met een kwetsbare groep in de samenleving, om daardoor beter
inzicht te krijgen in wat er speelt in de maatschappij. Andersom is het een goede gelegenheid
voor onze cliënten om kennis te maken met Nederlandse jongeren van dezelfde leeftijd.
Concreet zou dit inhouden dat 5 cliënten en 5 Nederlandse jongeren samen gaan deelnemen
aan een workshop (denk aan muziek, houtbewerking, etc., etc.). De bedoeling is om de cliënten
bepaalde vaardigheden bij te brengen en dit samen te ondernemen met de Nederlandse
jongeren. Na de workshop is er een lunch voor alle deelnemers. Elke cliënt krijgt een buddy
aangewezen die er voor zal zorgen dat de cliënt ook structureel blijft deelnemen en hopelijk
vloeit hier een blijvend maatjescontact uit. Het project zal in mei starten, in totaal 2 maanden
duren en 1 keer per week plaatsvinden.
3.6

Fotoreportage Stadgezichten – De toekomst van Utrecht

Fotografe Petra Stavast heeft in opdracht van het Stedelijke Fotografie Utrecht een project op
poten gezet waar een drietal cliënten aan deelnemen. Het thema is ‘de toekomst van Utrecht’.
Onze cliënten met een onzekere toekomst in Utrecht vormen het onderwerp van haar project.
De reportage waarvan mogelijk een tentoonstelling en boekwerk van verschijnen zal ten goede
van SNDVU komen.
4
4.1

DE SNDVU-ORGANISATIE
Doelstelling

Het doel van de stichting is in de statuten omschreven als het organiseren van noodopvang voor
dakloze veemdelingen die zonder middelen van bestaan zijn. Dit doel tracht de stichting te
bereiken door:
•
de tijdelijke opvang van vreemdelingen aan de hand van de criteria welke worden getoetst
door stichting INLIA in Groningen. INLIA staat voor Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen en lokale kerken behorend tot velerlei denominaties.
•
het organiseren en coördineren van de uitvoering van deze opvang, de samenwerking van
vrijwilligers en andere acties;
•
het stimuleren van overleg tussen plaatselijke overheden met betrekking tot spreiding van
de opvang van dergelijke vreemdelingen;
•
het werven van fondsen. De stichting wordt per 1 januari 2010 door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
De stichting is voor het bereiken van haar doel vrijwel volledig afhankelijk van financiële
ondersteuning door de gemeente Utrecht.
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4.2

Bestuur

De bestuurssamenstelling was per eind 2010 als volgt:
•
Gerard Luiten, voorzitter
•
Frans Middelham, secretaris
•
Jos Knaapen, penningmeester
•
Hans Beemer, portefeuille personeel
•
Henk Brandt, kandidaat voorzitter
•
Erica Maréchal, kandidaat portefeuille juridische zaken
In de loop van het jaar vertrokken twee bestuursleden en kwamen er drie nieuwe. Het penningmeesterschap ging van Hans Beemer over in de handen van Jos Knaapen. De kandidaat leden
werden aangetrokken met het oog op het komende vertrek van de voorzitter en de versterking
van de juridische functie.
Het bestuur vergaderde in 2010 in totaal 12 keer. Twee keer werd overleg gevoerd met
ambtenaren van de gemeente Utrecht. Tijdens de vergaderingen behandelde het bestuur de
ontwikkelingen in de politiek en de eventuele consequenties daarvan voor de stichting. Verder
komen aan bod eventuele personele zaken met betrekking tot de bureau medewerkers, zoals
werkdruk, functionerings- en beoordelingsgesprekken en de vervulling van vacatures. Het
afgelopen jaar vertrokken twee medewerkers waarvoor nieuwe mensen werden aangesteld.
In het begin van het jaar was er vooral onzekerheid in verband met de aangekondigde sluiting
en het “leeg managen” van de Noodopvang. Gelukkig houdt de gemeente Utrecht haar rug recht
en blijft zij, blijkens verschillende publicaties en gesprekken, haar zorgplicht ongewijzigd te willen
uitvoeren. Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam dat nog sterker tot uitdrukking in de
voorgestelde meerjaren financieringsprogramma’s.
In juni bezocht Jan Pronk de Noodopvang op uitnodiging van een medewerker. Het werd een
leerzame bijeenkomst, waarbij de heer Pronk vooral aandrong op het bundelen van de krachten.
In juli kwam de nieuwe wethouder op bezoek tijdens het Hulpverlenersoverleg. Hij sprak met
een bewoner, heeft een huisbezocht met vrouwen en kinderen en daarna is hij bij het Ex-AMA
team geweest. Men is aan elkaar voorgesteld en de knelpunten zijn nog eens benoemd:
•
•
•
•
•
•

er is veel toeloop omdat veel noodopvangen zijn gesloten; er wordt zoveel mogelijk
terugverwezen naar laatstverbleven plaats.
de crisis zorgt voor extra problemen omdat het persoonlijke netwerk van de betrokkenen
het niet meer aankunnen;
dit geldt ook voor mensen met een psychische problematiek;
mensen met status “wegens categoriaal beschermingsbeleid, zgn. D-grond”, wordt
verblijfsvergunning ingetrokken, terwijl ze vaak al ingeburgerd zijn. Voor deze groep is
niets geregeld.
In geval van uitbuiting of slachtoffer van criminaliteit kunnen uitgeprocedeerden en
illegalen geen aangifte doen omdat ze dan worden opgepakt;
Om dezelfde reden kunnen illegalen die een kind krijgen kunnen geen aangifte doen of het
kind wettelijk erkennen;

Net als de heer Pronk wil de wethouder vooral streven naar het bundelen van de krachten zoals
binnen het overleg met de andere grote gemeenten.
In de tweede helft van het jaar lag het accent meer op de gevolgen van de uitslag van de
verkiezingen voor de Tweede Kamer en het daaruit resulterende gedoogkabinet van VVD en
CDA. Er zijn zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit en zelfs het strafbaar stellen het
ondersteunen van illegalen. Het eerste wordt overigens door hoogleraren en juristen als niet
uitvoerbaar gezien en het laatste wordt fundamenteel betwist.
Eind van het jaar werd er door het bestuur verder ingezet op het werven van nieuwe bestuursleden, waaronder een toekomstig voorzitter, het aanpakken van de computerinfrastructuur,
waaronder het stroomlijnen van het e-mailgebruik, het aanschaffen van boekhoudkundige
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software en het in de lucht brengen van een echte website (www.sndvu.nl) dankzij een
enthousiaste medewerker.
4.3

Team

In 2010 bestaat het team van de SNDVU uit 5 medewerkers (totaal 3,5 fte) die elk vanuit hun
achtergrond en ervaring ondersteuning bieden aan de cliënten van de Noodopvang.
De leden van het team hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Om de
continuïteit van de begeleiding te waarborgen is iedereen op de hoogte van elkaars
werkzaamheden zodat bij calamiteiten ingesprongen kan worden. Ook draaien de medewerkers
het spreekuur, zodat zij contact met alle clienten behouden.
Jetty Vermeer en Renske Imkamp zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de juridische
dossiers. Hiernaast hebben ze elk hun gespecialiseerde taken.
Jetty als oud psychiatrisch verpleegkundige heeft de mensen met de psychische problematiek
onder haar hoede genomen.
Renske informeert het team daarbij over algemene juridische ontwikkelingen.
Marsha Man is verantwoordelijk voor de woonbegeleiding in de huizen, de intakes van de
mensen en de spreekuren. Zij zorgt voor de plaatsingen in de huizen, een goede sfeer en
organiseert activiteiten al dan niet in samenwerking met vrijwilligers. Ook is zij verantwoordelijk
voor de website van de organisatie.
Percy Klimsop houdt zich bezig met de financiën van de organisatie. Zijn taak is ervoor te
zorgen dat iedereen wekelijks zijn leefgeld krijgt en dat alle kosten rondom de organisatie
betaald worden. Daarbij is hij verantwoordelijk voor de materiële zaken rondom de huizen. Hij
belt de woningstichting als er een nieuw huis aangevraagd moet worden. Hij regelt de
vrijwilligers als er weer eens ergens een kraan lekt of een afvoerputje verstopt is.
Het team wordt aangestuurd door Gonnie Castelijns. Zij is verantwoordelijk voor een goede
algemene gang van zaken, brengt uit aan het bestuur en gemeente en onderhoudt overige
externe contacten. Ook begeleidt zij nog een aantal ‘moeilijke’ cliënten of geeft een vermanend
vingertje bij (dreigende) calamiteiten.
Al met al is er het afgelopen jaar een zeer enthousiast, stabiel clubje tot stand gekomen, dat
ondanks de zeer hoge werkdruk en de onzekere situatie erg gedreven en met veel plezier haar
werk uitvoert.
4.4

Vrijwilligers

Gedurende 2010 kon een beroep worden gedaan op een groep van gemiddeld 10 vrijwilligers.
Ze zijn inzetbaar als maatje en huismentor, maar ook bij het inrichten van huizen en het
installeren van zaken waarvoor technische vaardigheden vereist zijn.
4.5

Huisvesting

De huisvesting van het bureau gebeurt in twee ruimtes van het voormalige klooster van de Sint
Dominicusparochie. Per 1 januari 2011 is de parochie met nog 5 andere parochies opgegaan in
het verband van de St. Ludgerusparochie en wordt nu aangeduid als de Locatie Dominicuskerk.
Met in totaal 5 medewerkers en veel en intensieve gesprekken met cliënten zijn de thans
beschikbare ruimtes feitelijk te krap. Zo wordt er voor bepaalde werkzaamheden al uitgeweken
naar de ruimte in de sacristie van de kerk. Uitbreiding van de ruimte wordt onderzocht.
Een ander punt betreft de beveiliging van het pand. Het afgelopen jaar is daar onderzoek naar
verricht, onder andere naar aanleiding van een inbraak in het verleden. Het is nog niet mogelijk
gebleken, gelet op het veelzijdige gebruik van het pand, hiervoor een goede, passende
oplossing te vinden.
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5

TOEKOMST

De context van de opvang van dakloze vreemdelingen kan worden geduid door een tweetal
citaten. Het eerste is van de Raad van Kerken over strafbaarstelling van barmhartigheid en het
tweede is van de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (adviesorgaan van regering en
parlement) over het migratiedebat.
5.1

Een stem van de Raad van Kerken

Als het tonen van barmhartigheid strafbaar wordt, is de (mogelijk) nieuwe wetgeving een
beperking van de godsdienstvrijheid. De overheid is geneigd om de procedures zwaarder te
maken. Het wordt moeilijker voor asielzoekers om een hernieuwde procedure op te zetten. Eens
uitgezet blijft uitgezet, lijkt het motto te zijn. De eisen zijn strenger. Ook het maatschappelijke
klimaat is verminderd. ‘Mensen lijken steeds negatiever over asielzoekers te oordelen. Het
woordgebruik vertroebelt. De ernst van de situatie wordt niet meer gepeild’. De Raad van
Kerken Nederland hekelt de beleidsvoornemens van minister Leers, die vluchtelingen in
toenemende mate behandelt als criminelen. En die hulp aan asielzoekers strafbaar wil maken.
Bron: Raad van Kerken (februari 2011)
5.2

Een advies van de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling

Openheid heeft Nederland, dat een van de grotere economieën van de wereld heeft, welzijn en
de welvaart gebracht. Migratiepolitiek zou daarbij moeten aanhaken en daarvoor ook versterking
moeten bieden. Maar in plaats van een realistische en toekomstgerichte migratiepolitiek te
voeren, zijn problemen met migranten leidend in het migratiedebat.
De Raad Maatschappelijke Ontwikkeling heeft onlangs een advies geschreven waarin een lans
wordt gebroken voor een positieve benadering van het migratiedebat. Een van de
aanbevelingen is om de migratiepolitiek los te koppelen van het integratievraagstuk en vooral
vooruit te kijken naar wat Nederland nodig heeft. Het advies stelt dat economische voorwaarden
leidend dienen te zijn bij de toelating van migranten en bepleit terughoudendheid bij het stellen
van culturele eisen aan migranten. Van migranten kan vanzelfsprekend verwacht worden dat ze
de beginselen van de democratische rechtsstaat onderschrijven.
Vanuit de gedachte van een open samenleving zijn er volgens de Raad Maatschappelijke
Ontwikkeling vier normen die de staat voor zijn migratiepolitiek kan hanteren:
1. De eerste is dat migranten een bijdrage leveren aan het zogeheten nationale belang.
2. De tweede is dat de voorwaarden voor migranten om toegang te krijgen tot verschillende
instituties precies geformuleerd moeten worden.
3. De derde is dat migranten zich dienen te committeren aan de democratische rechtsstaat.
4. En de vierde is dat de staat zich moet onthouden van het stellen van culturele eisen aan
migranten.
Wanneer alle vier elementen helder tot uiting komen, ondersteunt migratiepolitiek de open
samenleving, al vraagt de invulling ervan voortdurend om nieuwe politieke besluitvorming. Over
de mate van ruimhartigheid om migranten toe te laten, is dan nog niets gezegd; dat is een zaak
van politieke besluitvorming.
Bron: Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (mei 2011)
6
6.1

FINANCIEN
Overzicht Baten en Lasten

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten van de SNDVU in 2010. Grote
wijzigingen ten opzichte van 2009 worden onder deze tabel toegelicht.
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Tabel 5. Overzicht Baten en Lasten

2010

2009

Baten (Subsidies)

€ 743.946

€ 458.382

Activiteitskosten

€ 365.346

€ 320.455

Bruto-omzetresultaat

€ 378.600

€ 137.927

Personeelskosten

€ 189.412

€ 177.596

€ 1.281

€ 1.031

€ 12.518

€ 13.350

€ 4.773

€ 3.884

Algemene kosten

€ 20.295

€ 16.870

Som der lasten

€ 228.279

€ 212.731

Netto-omzetresultaat

€ 150.321

€ -74.804

Rentebaten

€ 5.432

€ 4.381

Rentelasten

€ 1.241

€ 584

Som der financiële baten en lasten

€ 4.191

€ 3.797

€ 154.512

€ -71.007

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten

Resultaat

Allereerst heeft de gemeente een grotere bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van de
SNDVU dan het geval was in 2009. Dit is toe te schrijven aan het landelijke Ex-AMA project
Perspectief, die instaat voor de begeleiding en het onderzoek van Ex-AMA’s.
Direct hiermee verbonden is een stijging waar te nemen in de directe activiteitskosten die de
SNDVU gemaakt heeft. Door het project Perspectief is het aantal Ex-AMA’s die financiële steun
danwel onderdak ontvangen gestegen van 26 naar 77. De stijging in activiteitskosten is hier een
direct effect van. De totale kostentoename van € 44.891 is voor € 38.474 toe te schrijven aan
een stijging aan leefgelden.
Verder heeft de SNDVU in 2010 een kleine personeelsuitbreiding doorgemaakt. Waar de
activiteitskosten met 14% zijn gestegen ten opzichte van 2009, zijn de personeelskosten slechts
met 6,7% toegenomen. En dat terwijl de SNDVU in 2010 meer cliënten heeft voorzien van
leefgeld, ondersteuning en sociale activering. Daarnaast heeft de SNDVU in 2010 een actief
vrijwilligersbeleid opgestart, wat heeft geleid tot een stijging aan het aantal vrijwilligers en zette
de stichting in 2010 drie stagiaires in. De werknemers van de SNDVU hebben een topprestatie
geleverd in 2010. De toename in werkdruk is, zoals eerder in dit verslag gemeld, echter wel
merkbaar op de werkvloer. De SNDVU overweegt het personeelsbestand (tijdelijk) uit te breiden
om de werkdruk af te laten nemen. Dit zal echter wel tot een kostenstijging leiden in 2011.
Al met al heeft 2010 een positief resultaat opgeleverd van € 154.512. We zouden de gemeente
Utrecht erkentelijk zijn als dit resultaat ten gunste van onze voorziening voor het jaar 2011
gebracht zou mogen worden.
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6.2

Lopende Subsidies en Aanvragen

De Gemeente Utrecht heeft gedurende het jaar 2010 ons activiteitenplan voor 2011 getoetst aan
haar beleid en besloten voor 2011 subsidie te verlenen.
In 2011 ontvangt de SNDVU € 531.275,00 (dossiernummer 0000008642) voor het bieden van
noodopvang aan asielzoekers. Vanuit 2010 volgt een gedeeltelijke subsidie met een totaal van €
29.225,00 (dossiernummer 0000008610) waarvan € 26.976,92 ten gunste van 2011 komt. Als
laatste ontvangt de SNDVU in 2011 een bedrag van € 43.421,05 (dossiernummer 09.017813)
voor het bieden van opvang en leefgeld aan de groep Ex-AMA’s in het kader van het landelijk
experiment steunpunten Perspectief, onderdeel van een subsidie van 01 oktober 2009 t/m 01
april 2011.
In 2011 ontvangt de SNDVU voor haar verschillende activiteiten € 603.921,05. In het licht van de
totale kosten over 2010, zijnde € 606.879, lijkt deze subsidie niet voldoende te zijn.
Afhankelijk van de ontwikkeling in het project Perspectief (officieel lopende tot 1 april 2011) zal
de SNDVU overwegen of deze subsidiebijdrage voldoende zal blijken om haar werkzaamheden
in 2011 zonder problemen voort te zetten.
7

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Art.64
AZC
COA
DT&V
Ex-AMA
GG&GD
IND
INLIA
IOM
LOS
MOB
ROC
SDB
STIL
VBL
VNG

beschrijft medische noodzaak om (kortdurend) in Nederland te verblijven, wegens
onmogelijkheid te kunnen bijv. door zwangerschap etc.
asielzoekerscentrum
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (www.coa.nl)
Dienst Terugkeer en Vertrek (www.dienstterugkeerenvertrek.nl)
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (www.utrecht.nl)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.immigratiedienst.nl)
International Network of Local Initiatives with Asylumseekers (www.inlia.nl)
International Organization for Migration (www.iom.int)
Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (www.stichtinglos.nl)
met onbekende bestemming vertrokken
Regionaal Opleidingen Centrum (www.rocmn.nl)
Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (www.sdb-utrecht.nl)
Solidariteitsorganisatie voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en migranten
(www.stil-utrecht.nl)
Vrijheid Beperkende Locatie (www.dienstterugkeerenvertrek.nl/organisatie/locaties)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (www.vng.nl)
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