
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 26 november 2015 

 
 
 
Betreft: Bed, bad en broodvoorziening 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
De PvdA Den Haag heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State / Centrale Raad van Beroep 
over de bed, bad en broodvoorziening. De Raad van State stelt dat gemeenten beperkingen kunnen stellen aan 
de voorzieningen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet mee willen werken aan hun vertrek.  
De PvdA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd moet hebben en dat juist vertrouwen gewonnen moet 
kunnen worden van uitgeprocedeerde vluchtelingen, om een gesprek over het toekomstperspectief op gang te 
krijgen. Pas dan komen bed, bad, brood en begeleiding optimaal tegemoet aan een veilige toekomst in ons land 
of in het land van herkomst.  
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State/ Centrale Raad van Beroep over de 
bed, bad en broodvoorziening? 

2. Heeft deze uitspraak consequenties voor de wijze waarop de bed, bad en broodvoorziening op dit 
moment is ingericht in Den Haag?  

3. Heeft de uitspraak consequenties voor uw onderhandelingsinzet in VNG-verband met de 
staatssecretaris over de toekomst van de bed, bad en broodvoorziening? 

4. Blijft u bij uw eerdere standpunt dat het volstrekt ongewenst is dat uitgeprocedeerde vluchtelingen op 
straat verblijven, dan wel in andere (soms mensonterende) omstandigheden die zich aan het zicht 
onttrekken?  

5. Bent u met de PvdA van mening dat het opleggen van beperkingen voor de toegang van de bed, bad 
en broodvoorziening er toe leidt dat uitgeprocedeerde vluchtelingen buiten beeld raken en er 
dientengevolge zowel voor de uitgeprocedeerde vluchteling (niet werkend aan een toekomst in of 
buiten Nederland) als voor de samenleving (illegalenproblematiek, onzichtbare problematiek, 
dakloosheid, etc.) een ongewenste situatie ontstaat?  

6. Gaat u er bij het kabinet op aandringen een bed, bad en broodvoorziening in te richten die er op 
gericht is een toegang te bieden tot de bed, bad en broodvoorziening zonder beperkingen, zodat 
uitgeprocedeerde vluchtelingen  – mits zij zich registeren – zonder dwang en drang kunnen werken 
aan hun toekomstperspectief, met de noodzakelijke begeleiding? Zo ja, kunt u uw inzet toelichten? 
 
 

 
 
 
 
Martijn Balster 
PvdA                                 

 

 


