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Geachte leden van de raad,

Tijdens de mondelinge behandeling van Bestuursrapportage II (2020) is aangegeven dat de bed-, bad-,
broodopvang wordt voorbereid om op te gaan in het toekomstige netwerk van Landelijke Vreemdelingen
Voorzieningen (LVV).Via deze briefinformeren we u over de voortgang van dit proces.
In november 2020 hebben we van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie ontvangen. Aan
deze subsidie is de voorwaarde verbonden dat Emmen samen met gemeente Groningen onderzoekt
onder welke voorwaarden satellietlocaties binnen de LW kunnen worden ingezet.
In het kader van deze samenwerking heeft de gemeente Groningen per 1 januari 2021 22 gasten uit onze
opvang overgenomen. Deze overname maakte het mogelijk dat de opvang in Emmen afgeschaald kon
worden naar maximaal 30 opvangplekken. Hiermee is de opvang voor het jaar 2021 kostendekkend.
Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet besluiten gaat nemen met betrekking tot de voortzetting en
financiering van de LW.
Daarnaast informeren we u over de overeenkomst die ten behoeve van de samenwerking met Groningen
is opgesteld. Met deze samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken over de samenwerking met
betrekking tot toelating, verblijf en beëindiging van de opvang vastgelegd. De opvang in Emmen fungeert
als satellietlocatie van de LW hoofdvestiging in Groningen. Vanwege de ontwikkeling van de satellietrol
ligt formeel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor toelating en beëindiging van de opvang bij de
gemeente Groningen. Uiteraard hebben we hier informeel invloed op. Besluitvorming in Groningen
wordt alleen genomen na een advies van onze gemeente. Verder heeft onze gemeente een eigen financiële
verantwoordelijkheid voor de pilot satelliet LW.
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De samenwerkingsovereenkomst regelt hoe de uitvoering in Emmen plaatsvindt, de besluitvorming over
toegang en beëindiging van de opvang wordt geregeld, de wijze waarop Emmen participeert in diverse
overlegvormen aangaande de LVV en de wijze waarop Groningen het bestuurlijk overleg met de
programmaraad van het ministerie en de staatssecretaris voor de pilot LVV inclusief pilot satelliet voert.
Daarnaast worden de bestuurlijke overleggen met de staatssecretaris door beide betrokken
portefeuillehouders in gezamenlijkheid voorbereid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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