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Aanbod opvang Sacramentskerk

Zeer geachte heer Dander,
Den Haag heeft sinds jaar en dag te maken met vreemdelingen die hier zonder status verblijven.
In september 2012 werd de stad geconfronteerd met een nieuw fenomeen: uitgeprocedeerde asielzoekers
die eerder in tentenkampen elders in het land hadden verbleven, betrokken een demonstratief tentenkamp
op Koekamp. Zij eisten een verblijfsvergunning.
Omdat er sprake was van gevaar voor de gezondheid en wanordelijkheden is het tentenkamp in december
2012, conform de uitspraak van de rechter, beëindigd.
Sinds januari 2013 verblijft een wisselende en groeiende groep vreemdelingen zonder verblijfsstatus in de
gekraakte Sacramentskerk. Een deel van deze groep verbleef eerder op de Koekamp.
Het verblijf in de kerk is primair een zaak tussen de krakers en de eigenaar. Er is voor de gemeente alleen
reden om in te grijpen als er sprake is van een (brand)gevaarlijke situatie of openbare orde problemen.
Mede op mijn verzoek heeft VluchtelingenWerk contact onderhouden met de mensen in de kerk. Ik heb mij
ook bereid verklaard om zaken waarin naar hun oordeel aperte fouten zijn gemaakt voor te leggen aan de
staatssecretaris. Er zijn geen zaken aan mij voorgelegd.
De Haagse GGD heeft contact gelegd met de bewoners van de kerk om eventuele gezondheidsproblemen te
inventariseren en om, waar nodig, de toegang tot zorg te bevorderen. Er was tot op heden geen aanleiding
voor acuut ingrijpen vanuit medisch oogpunt.
In het kader van de motie “Winteropvang asielzoekers” is de groep gewezen op de mogelijkheid van
gebruikmaking van de gemeentelijke Winteropvang.
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Ondanks herhaalde verzoeken daartoe, ook door mij persoonlijk, heeft men zich tot op heden niet bekend
willen maken bij de gemeente. De gemeente weet dan ook niet wie zich momenteel in de kerk bevinden en
wat hun achtergrond is.
Het vreemdelingenbeleid (inclusief toelating en terugkeer) is een exclusieve bevoegdheid van het Rijk. Het
Rijk is daarom bij herhaling gevraagd om bij te dragen aan een oplossing van deze situatie.
Diverse gesprekken met het Rijk om deze groep tijdelijk op te vangen in een rijkspand hebben niet tot het
gewenste resultaat geleid. Hierbij moet worden aangetekend dat de ervaringen in Amsterdam hiermee niet
positief stemmen. Volledigheidshalve meld ik u dat daar momenteel een rechtszaak loopt omdat
betrokkenen de opvangvoorziening weigeren te verlaten.
Bij brief van 13 mei jl. (RIS 272470) heb ik u geïnformeerd over het besluit van het college om de
bewoners van de Sacramentskerk bij wijze van experiment tijdelijk opvang aan te bieden. Hoewel deze
opvang ten principale geen gemeentelijke taak is, wilde het college op deze wijze proberen de ontstane
impasse te doorbreken. Er zou dan tenminste vanuit een veilige en humanitair verantwoorde situatie aan
een toekomstperspectief kunnen worden gewerkt. Een voorwaarde bij het aanbod was dat betrokkenen
voldoende bereidheid zouden tonen uit hun huidige situatie te komen.
Het aanbod is op 13 mei aan de groep overgebracht. De brief van het college is op verzoek van de groep in
vier talen vertaald. Vervolgens zijn zij twee maal in de gelegenheid gesteld om de beoogde opvanglocatie
aan de Zilverstraat (waar gedurende koude periodes de Winteropvang wordt geboden) te bezoeken en om
zich te laten informeren door de uitvoerende instelling, Schroeder van der Kolk. De gemeente heeft
hiervoor een bus ter beschikking gesteld. Helaas is slechts een zeer beperkt deel van de groep ter plaatse
gaan kijken.
Tot diepe teleurstelling van het college is vervolgens namens de groep te kennen gegeven dat men geen
gebruik wil maken van de opvang omdat deze niet aan hun wensen voldoet. Men wilde wel in overleg over
het verkrijgen van een alternatieve locatie met meer voorzieningen en meer privacy.
Het college betreurt ten zeerste dat de zorgelijke en onwenselijke situatie hierdoor nog langer dreigt voort
te duren. Echter, met het gedane aanbod is het college al tot de bodem gegaan.
Het kernpunt blijft bovendien dat de sleutel voor een ultieme oplossing niet in handen is van de gemeente
maar van de betrokken vreemdelingen en het Rijk.
Zowel uit veiligheidsoverwegingen als humanitaire en openbare orde overwegingen blijf ik de situatie
vanuit mijn verantwoordelijkheid ter zake nauwgezet volgen.
Met de meeste hoogachting,
J.J. van Aartsen

