
Presentatie voor de Lions Club  Hart van Brabant 24 maart 2016 
Asielzoekers dicht bij huis  

Presentator
Presentatienotities
Kijk eens door “andere”ogen en lang niet alles is wat het lijkt. 



Amerikanen verwisselen Syrische 
vluchtelingen met slopende hooligans 

in Groningen. 

Presentator
Presentatienotities
Ook hier zie je dat de media een belangrijke rol speelt bij de beeldvorming.
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Presentator
Presentatienotities
1994 vooral Joegoslaven Tussen 1991 en 1995 zochten 4,4 miljoen mensen op de Balkan een ander land.700.000 vonden hun heil in West Europa



Globale proces asielmigrant 
 

              terugkeer 
 
      Registratie                                    
 

         inwilliging               
 

  noodopvang                                          azc                                 huisvesting gemeente            

                     onderzoek 
 

 

 
 

 
 

 

COA: taal, kinderopvang, oriëntatie arbeidsmarkt, onderwijs, 
dagbesteding, zorg 

GEMEENTE: ruimhartig Tilburg dagbesteding, veiligheid en wijken, openbare orde, onderwijs,  

ASIELMIGRANT ZELF: inburgering, 
 

Presentator
Presentatienotities
Beschrijving vanuit de vluchtelingInschatting van de duur; verschillende locaties/ verhuizingenRol COARol INDRol St.Vluchtelingen werk  IND procedure/ maatscha.begeleiding/inburgering.re-integratieRol gemeente (woningcorporaties), W&I  ( huisvesting, uitkering, werk)Eigen verantwoordelijkheid vluchteling/ Markt voor inburgeringDoorstroming stokt vooral omdat de huisvesting een probleem geeft. Tilburg voldoet al jaren aan de norm.



Beslissingen op asielverzoeken, land van opvang 
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• Vreemdeling 
• Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse 

nationaliteit heeft. 
  
• Asielzoeker 
• Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft 

verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag 
indient. 

  
• Vluchteling 
• Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor 

vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. 
 



Indeling vluchtelingen in de wereld 

Ontheemden in eigen land
64%
Vluchtelingen 33%

Asielzoeker 3%

Totaal aantal mensen op de vlucht 60 miljoen 



Tilburg 
Gastvrije en sociale stad 

Presentator
Presentatienotities
Peter Noordanus uitstekend gehandeld, kijk naar andere steden.Peter is voorstander van opnamen vluchtelingen naar rato van grote van gemeente.



September/December 2015 CRISISORGANISATIE 

1e crisisopvang 
Ringbaan Noord 

Oplevering 
Jozefzorg 
Controle brand- 
veiligheid Start 

Jozefzorg 400 2e crisisopvang/noodopvang 
Cobbenhagenlaan 500 

4-12 7-12 3+4-12 

Presentator
Presentatienotities
Cobbenhagelaan open tot januari 2017Jozefzorg 3 jaar open dan een AZC op nog onbekende locatie



Asielzoeker: leefgeld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Statushouder(asielzoeker 
     met tijdelijke status: 
bijstand 
 
 

   Kleding Voedsel OV-vergoeding 
Asielzoekers (in 
eerste 
asielprocedure) 
in alle 
opvanglocaties 
  
Recht op 
financiële 
toelage 

€ 12,95 per 
persoon, per 
week 

Volwassene in 1 a 2  
persoonshuishoude
n en alleenstaande 
minderjarige 
vreemdeling:  
  
€ 44,66, kind tot 18 
jaar: € 34, 86 
 
Deze bedragen zijn 
lager bij groter 
gezin en 
voorzieningen 
waarbij eigen eten 
kan worden bereid 
  
  
  

openbaar 
vervoerskaarten voor 
reizen van en naar de 
rechtsbijstandverlene
r in verband met de 
asielprocedure 
afgezien van de 
dagen die 
beschikbaar zijn voor 
het onderzoek naar 
de asielaanvraag 
gedurende de 
algemene 
asielprocedure 

  Gezin Alleenstaand 
(met/zonder 
kinderen) 

Alleenstaande 
jonger dan 21 

Statushouders  
 
Recht op 
bijstand (indien 
geen werk) 
 
en ook op  
Huur- en 
zorgtoeslag 

 
 
 
 
± 1350 euro 
p.m. 
  
 
 
 

 
 
 
 
± 950 euro p.m. 
 
 
 
 

 
 
 
 
± 225 euro p.m. 
 
 
 
 

Het kabinet wil dit financiële 
plaatje versoberen, wat moet 
leiden “tot een leefgeld dat 
lager is dan de 
bijstandsuitkering.” 
Precieze uitwerking: onbekend  



Noodopvang Cobenhage: 
 
Leeftijd  Aantal 
0 – 3 jaar  33  
4 jaar  10 
5 – 12 jaar 71 
13 – 17 jaar 45 
 
Noodopvang Jozefzorg 
 
Leeftijd  Aantal 
0 -3 jaar  27 
4 jaar  10 
5 – 12 jaar 75 
13 – 17 jaar 36   

Leeftijdsopbouw kinderen ivm school 

Presentator
Presentatienotities
Samenstelling van de kinderen is divers als je naar scholing kijkt. Zeker in Syrië was schoolbezoek niet verplicht.Er zitten dus kinderen van 10 jaar die nooit onderwijs hebben genoten. Kinderen zijn zeer leergierig, wilde liever taal dan kleuren of tekenen. 



Waar staan we nu 
• Na nood- en ‘inregel’-fase vanaf 1-1-2016 de 

volgende fase oppakken 
• Programmatische aanpak noodzakelijk: 

– Nog 7 tot 12 jaar asielopvang in de stad, vraagt koers 
– Aanhoudende hoge instroom statushouders en AMV’s 
– Complexiteit: vraagstuk bestrijkt veel domeinen 

(sociaal,arbeidsmarkt en ruimtelijk), diverse 
categorieën asielmigranten én Tilburgers, veel 
partners, impact voor de stad 

 



Planning programma aanpak 

 
Onderwerp 

 
Periode  

 
Raad 

 
Uitwerken programma asielmigranten 

 
Jan- april 

  

 
Quick wins 

 
Jan- juni 

  

 
Position paper en scenario's/ 
perspectiefnota 

 
April- mei 

 
11 juli 2016 

 
Koers bepalen met de stad/ 
beleidsinvulling/begroting 

 
April – september 

 
Oktober 2016 

 
AZC zoekproces  
- Invullen voorziening/zoekcriteria 
- Locatie keuze 

  
April - juli 
  
Augustus – december 

  
11juli 2016 
  
Jan.2017 

 
Beleidsuitwerking en implementatie 
programma 

 
Juli 2016 -  dec. 2017 
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Presentatienotities
Locatie voor het AZC moet zorgvuldig gebeuren.



                 
 “bed, bad en brood” 



En dan? 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeeld Abdoul of “Wouter den Dulk” Zorg voor mogelijkheden om de groep zsm lte laten werken (eventueel tewerkstellingsvergunning) Opvang in Tilburg is ook blijven in Tilburg dan kun je beter inspelen op de toekomst.Zorg dat werkgevers aansluiten.



Vragen? 
Opmerkingen? 


	Dianummer 1
	Amerikanen verwisselen Syrische vluchtelingen met slopende hooligans in Groningen.
	Dianummer 3
	Globale proces asielmigrant
	Beslissingen op asielverzoeken, land van opvang
	Dianummer 6
	Indeling vluchtelingen in de wereld
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Waar staan we nu
	Planning programma aanpak
		               �	“bed, bad en brood”
	Dianummer 15
	Vragen?�Opmerkingen?

