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Stichting Op ’t Stee, Emmen
Ontstaan.
De Stichting is in 1999 voortgekomen uit de Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen in Emmen. De Stichting heeft ten doel:
a. om op grond van christelijke en humane motieven, hulp te bieden aan
vluchtelingen (gasten genoemd) in nood, vooral aan hen die – doordat zij
geen beroep kunnen doen op enige voorziening van overheidswege, maar
Nederland niet kunnen verlaten – in een uitzichtloze situatie verkeren.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
c. sinds juni 2015 wordt de Bed, Bad & Broodregeling uitgevoerd voor de
gemeente Emmen. De gemeente Emmen is centrumgemeente voor de
gemeente Coevorden en Borger-Odoorn.
d. Voorwaarde voor de Bed, Bad & Broodregeling is dat de gasten zijn uitgezet
uit het AZC Emmen of Aalden en nog in procedure zijn aangaande de
asielaanvraag.
Bestuur/ Vrijwilligers
Het bestuur bestaat uit 6 leden. De zes bestuursleden zijn tevens mentor van
een aantal gasten. Het bestuur wordt ondersteund door een vrijwilliger als
mentor en een klusjesman. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een
verpleegkundige als het om medische zaken gaat. Elke mentor/bestuurslid is
wekelijks tussen de 10 en 20 uur bezig met de opvang en begeleiding van de
gasten.
Opvang
In 2017 hebben we aan 89 gasten voor korte of langere tijd opvang geboden.
De Stichting voorziet in huisvesting en verstrekt wekelijks “leefgeld”. Opvang van
gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar is “niet” mogelijk omdat gezinnen met
kinderen tot 18 jaar regulier kunnen verblijven op een AZC. In principe worden
alleen vluchtelingen opgevangen die worden uitgezet uit AZC Emmen-Zuid of
Aalden.
Medische zorg
Omdat onze gasten niet verzekerd zijn op grond van de Zorgverzekeringswet,
komen de kosten van medische zorg deels voor rekening van de Stichting.
Zorgverleners kunnen over het algemeen een aanzienlijk deel van de zorg
declareren bij het CAK.
Activiteiten
Onze gasten hebben geen verblijfstatus en ook geen werkvergunning. Ze mogen
dus niet werken. De Stichting doet pogingen de gasten te betrekken bij
vrijwilligerswerk. Op twee dagen per week kan gebruik worden gemaakt van
Fitnesfaciliteiten. Tevens kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten die de
Bibliotheek aanbiedt. Een aantal gasten volgt Bijbelstudies die worden
aangeboden door plaatselijk kerken of geloofsgemeenschappen. Ook is er een
aantal van onze gasten dat regulier onderwijs volgt
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Huisvesting
Stichting Op ’t Stee heeft de beschikking over 8 woonhuizen met een capaciteit
van circa 60 opvangplaatsen. Drie woningen bevinden zich in Angelslo, één in
Emmerhout, één in Nieuw-Amsterdam en drie in Emmermeer.
Omdat het aantal gasten de afgelopen tijd aanzienlijk is toegenomen, lukt het
niet onze gasten een één persoonskamer aan te bieden. Het samen delen van
kamers met twee of meer personen komt daarom regelmatig (permanent) voor.
Omdat er momenten waren dat er onvoldoende plaatsen beschikbaar waren en
er wel aanbod was, is voor een aantal gasten onderdak gezocht bij particulieren.
Hiervoor werd een vergoeding verleend. Omdat we vanaf 1 januari 2018
voldoende plaatsen beschikbaar hebben, is huisvesting bij particulieren
ingetrokken.
In ons land wordt de Bed, Bad & Broodregeling heel verschillende uitgevoerd.
Bij ons kunnen de gasten dag en nacht verblijven in de beschikbaar gestelde
woning of kamer. Er zijn plaatsen waar verblijf overdag in de woning niet is
toegestaan.
Huisregels
Het is verboden in de woningen te roken en drugs te gebruiken. Drankgebruik
wordt op gepaste wijze toegestaan. ’s Avonds na 22.00 uur mag geen geluid
worden gemaakt dat overlast veroorzaakt. De gasten dienen met respect met
elkaar om te gaan en rekening te houden met de (geloofs)overtuigingen van de
medebewoners. De kamers, woningen en de omgeving van woningen moeten
door de bewoners schoon worden gehouden. Het is verboden bezit te hebben van
wapens. Zonder toestemming van de mentor mogen kennissen en of vrienden
niet overnachten in de woningen van de Stichting.
Handhaving
Gasten die zich niet willen houden aan de huisregels of deze bewust overtreden
ontvangen een waarschuwing van de mentor. Als daarna de betreffende gast nog
niet aan de regels wenst te voldoen, dan heeft de mentor de bevoegdheid, na
overleg met het bestuur de betreffende gast de toegang te verbieden en kan de
opvang worden beëindigd.
Het bestuur onderhoudt goede contacten met de buren van onze woningen en
reageren direct op klachten die incidenteel voorkomen.
Veiligheid
De Stichting heeft de veiligheid van de gasten hoog in het vaandel staan.
Daarom zijn alle kamers voorzien van rookmelders en is brandblusapparatuur
aangeschaft. Alle woningen zijn of worden voorzien van een verbandtrommel.
Momenteel wordt een aanwezigheidsregistratiesysteem uitgetest. Met dit
systeem kan de mentor zien hoeveel en welke mensen aanwezig zijn in de
woning. Bij calamiteiten kan dit van belang zijn voor de hulpdiensten.
Vergoedingen
Onze gasten ontvangen wekelijks leefgeld van € 35,-. Daarnaast worden
vergoedingen verleend in verband met reiskosten naar advocaten, rechtbanken
en ziekenhuizen etc.
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Verstrekkingen
De woningen waarin de gasten zijn ondergebracht zijn voorzien van meubilair om
te kunnen leven, koken en slapen. Ook zijn de woningen voorzien van Internet
en Tv’s. Voor het vervoer in en rondom de woonplaats worden fietsen in
bruikleen verstrekt. Per woning worden ook schoonmaakmiddelen verstrekt.
Gemeente Emmen
De gemeente Emmen financiert een groot deel van de Bed, Bad & Broodregeling.
Periodiek hebben we overleg met medewerkers en bestuurders van de
gemeente. Bij de gemeente is het besef aanwezig dat we als vrijwilligersorganisatie veel kosten voor de gemeenschap besparen.
IND / DT&V / Vreemdelingenpolitie
De voorzitter van de Stichting schuift periodiek aan bij het overleg met de
IND / DT&V, Vreemdelingenpolitie en gemeente. In dat overleg kunnen onze
gasten worden besproken. Onze gasten zijn bekend bij de gemeente en IND
/DT&V. Ze worden door ons gemeld met naam, geb. datum en Vluchtelingennummer. Adressen worden alleen bij wijze van uitzondering in bijzondere
situaties doorgegeven.
Door een aantal acties van de DT&V en Vreemdelingenpolitie is het vertrouwen
tussen hen en de Stichting in ernstige mate geschaad. We zijn nu bezig om over
en weer het vertrouwen te herstellen. De gemeente heeft hierin een
bemiddelende rol.
Herkomst gasten (zie grafiek)
Onze gasten komen uit: Afghanistan, Angola, Armenië, Burundi, Eritrea, Irak,
Iran, Joegoslavië, Liberia, Libië, Mauritanië, Mongolië, Rusland/ Sovjet Unie,
Sierra Leone, Soedan, Somalië, Stateloos (Egypte), Stateloos (Irak), Stateloos
(Israël), Sudan.
Hoewel een aantal gasten redelijk Nederlands spreken en kunnen verstaan,
wordt heel veel in het Engels gecommuniceerd. In bijzondere situaties kan
gebruik gemaakt worden van de vertaalapp op de smartphone of tolk via het
tolkencentrum.
In en uitstroom (zie grafiek)
In 2017 zijn in totaal 28 vluchtelingen ingestroomd. Ook hebben 28 gasten ons
verlaten. Van de 28 gasten die ons hebben verlaten zijn er 18 met onbekende
bestemming vertrokken. Van deze 18 zijn er 11 die uit angst zijn vetrokken.
Angst om opgepakt te worden door de Vreemdelingenpolitie. In verband met
samenwoning hebben 3 gasten ons verlaten. Een verblijfsvergunning werd
verstrekt aan 2 personen. Er zijn 3 gasten door de IND / DT&V aangehouden en
teruggestuurd naar Armenië. Tenslotte zijn 2 gasten gedetineerd, waarvan 1 in
de gevangenis suïcide heeft gepleegd en de andere gast later is terug gekeerd.
Duur opvang (zie grafiek)
Hoewel de Bed, Bad & Broodregeling is bedoeld voor kortdurende opvang, in
verband met het afronden van de juridische procedures, of ter voorbereiding op
terugkeer naar het land van herkomst, blijkt de praktijk anders te zijn dan de
autoriteiten ervan hadden verwacht.
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Leeftijdsopbouw gasten (zie grafiek)
De jongste gast die door de Stichting is opgevangen was 4 jaar. De oudste 62
jaar. Het merendeel van onze gasten is ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar en
zijn overwegend afkomstig uit Iran, Irak en Afghanistan.

Afkomst gasten Op 't Stee
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Financieel verslag 2017

(in euro’s)

Baten
Saldo 01 01 2017 middelen

13.285,34

Bijdrage gemeente Emmen

235.000,00

Bijdrage kerken en geloofsgemeenschappen

10.991,78

Vergoeding overgenomen vluchteling

8.459,33

Giften particulieren

2.719,48

Totaal middelen 2017

270.455,93

Lasten
Leefgelden (€ 35,- p.p. per week)

112.150,00

Huur woningen/kamers

43.379,50

Gas, water, elektriciteit

24.415,22

Uitvoeringskosten

16.056,11

Medische kosten

14.245,83

Inrichtingskosten

10.890,73

Diverse kosten

4.996,82

Internet, kabel

4.416,17

Onderhoud woningen

2.523,12

Studie en sport

1.799,42

Verzekeringen

600,48

Bankkosten

141,91

Totaal lasten 2017

235.615,31

235.615,31

Saldo baten 31 december 2017

34.840,62

Bank

33.866,61
974,01

Kasgeld
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Toelichting financieel verslag 2017

Baten
Gemeente
Zoals aangegeven voorziet de gemeente Emmen ons van middelen om het werk
uit te kunnen voeren. Over 2017 is door gemeente totaal € 235.000,- aan
subsidie verstrekt. De subsidie wordt besteed aan de uitvoering van de Bed, Bad
& Broodregeling en is niet bedoeld voor opvang op humanitaire gronden.
Kerken en geloofsgemeenschappen
Jaarlijks worden we ondersteund door kerken en geloofsgemeenschappen uit de
regio. In 2017 hebben we € 10.990,- ontvangen van kerken en geloofsgemeenschappen. Het bestuur van de Stichting spreekt haar waardering uit dat we jaar
in jaar uit op deze wijze worden ondersteund in ons werk.
Donaties
Ook door particulieren wordt de Stichting een warm hart toegedragen. Jaarlijks
ontvangen we eenmalige of periodieke bijdragen. In 2017 heeft dit ruim 2.700
euro opgebracht. Het is hartverwarmend dat ons werk door de gevers wordt
ondersteund.
Vergoeding overgenomen vluchteling
Het betreft een vluchteling die op verzoek van de gemeente door de Stichting
wordt begeleidt. De gemeente is voor deze vluchteling maandelijks een
vergoeding verschuldigd voor levensonderhoud. Deze vergoeding is toegekend
door de Centrale Raad van Beroep. De toegekende vergoeding is niet toereikend
om in alle kosten te voorzien.

Lasten
Leefgeld
In 2017 is totaal € 112.150,- aan leefgeld verstrekt. Omdat vluchtelingen over
het algemeen niet beschikken over een bankrekening, wordt het leefgeld
wekelijks contant betaald. Het leefgeld bedraagt € 35,- per week. Omdat de
Banken in 2017 hebben besloten geen 5 eurobiljetten meer via de pinautomaat
beschikbaar te stellen, is de betaling in 2018 eens per twee weken.
Huur woningen/kamers
Vier woningen worden gehuurd en vier woningen zijn om niet beschikbaar
gesteld. Omdat er over 2017 een tekort was aan opvangcapaciteit, zijn een
aantal gasten ondergebracht bij particulieren. Hiervoor een vergoeding verleend
van € 50,- per week. In totaal werd € 27.925,- aan kamervergoeding betaald en
werd € 15.454,50 aan huur betaald voor woningen. In 2018 is de maatregel voor
kamerbewoning met de daaraan verbonden vergoeding ingetrokken omdat er
vanaf 1 januari 2018 voldoende capaciteit voor opvang is in de beschikbare
woningen.
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Gas, water, elektriciteit
Het energieverbruik bij onze gasten was aanzienlijk hoog. Hoewel daar door de
mentoren constant op werd gewezen heeft dit niet tot een gedragsverandering
geleidt. Het bestuur heeft daarom besloten de thermostaten in de woningen af te
schermen, zodat de bewoners deze niet mee kunnen bedienen.
Uitvoeringskosten
Hieronder vallen de kosten die worden gemaakt door de mentoren. Te denken
valt hierbij met name aan reiskosten. Maar ook het abonnement van de mobile
telefoon voor de Stichting valt onder uitvoeringskosten.
Medische kosten
Onze gasten zijn niet verzekerd op grond van Zorgverzekeringswet. Medische
zorg kan worden geboden voorzover de handelingen zijn opgenomen in het
basispakket van de Zorgverzekeringswet. Behandelaars kunnen hun kosten
declareren bij het CAK en krijgen over het algemeen 80 % van de gemaakte
kosten vergoedt. Voor medicijnen zijn we afhankelijk van één apotheek in
Klazienaveen. Hier betalen we een eigen bijdrage van € 5,- per recept.
Tandartskosten, fysiotherapie of verstrekken van brillen komen voor rekening
van de Stichting. Wekelijks worden de medicijnen uit Klazienaveen gehaald en
vervolgens verstrekt aan de gasten.
Inrichtingskosten
Alle woningen zijn voorzien van apparatuur om te kunnen koken, wassen en
douchen. In het verleden werd vaak een beroep gedaan op kerken om
bijvoorbeeld wasmachines etc. Omdat het aantal woningen enorm is toegenomen
was dit geen gangbare weg meer. We zijn toen overgestapt op de aanschaf van
tweedehands goederen. Daarop zijn we teruggekomen omdat de garantietermijn
vaak heel kort is en we veel na het verstrijken van deze termijn alsnog moesten
vervangen. We hebben daarom besloten nieuwe spullen aan te schaffen.
Diverse kosten
Hieronder zijn de kosten begrepen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van
identiteitspapieren resp. officiële documenten uit het land van herkomst.
Verder de reiskosten van onze gasten voor bezoek aan advocaten, rechtbanken
etc.
Internet, kabel
Dit betreft de kosten voor tv en Internetaansluiting. Elke woning heeft de
beschikking over een tv en kan gebruik worden gemaakt van Internet. Internet is
voor veel gasten een mogelijkheid contact te onderhouden met familie/vrienden
in het land van herkomst.
Onderhoud woningen
Omdat een aantal woningen om niet beschikbaar zijn gesteld, komen de
onderhoudskosten geheel voor rekening van de Stichting.
Studie en sport
Dit betreft de abonnementskosten voor de sportschool en kosten die te maken
hebben met studie voor een aantal van onze gasten. Voor schoolgeld wordt door
ons kwijtschelding gevraagd en gekregen. De boeken en andere leermiddelen
komen voor rekening van de Stichting.
10

Stichting Op ’t Stee, Emmen

11

