
Stichting Op ’t Stee 
De Stichting Op ’t Stee vangt uitgeprocedeerde asielzoekers op die door de IND 
op straat worden gezet. Je kunt dan ook spreken van dak- en thuisloze 

asielzoekers of vreemdelingen. We beschikken momenteel over vier woningen in 
Emmen, drie van de Woningcorporaties en één woning die beschikbaar is gesteld 

door de PKN Kerken Emmen. 
  
In de vier woningen bieden we onderdak aan 36 gasten. De gasten komen uit 

o.a. Armenië, Eritrea, Somalië, Rusland of voormalige deelstaten van de Sovjet-
Unie, Iran, Boqina Fasso. En sinds kort hebben we een meisje van 18 jaar 

opvang geboden die uit Mongolië afkomstig is. Zij is al 14-jarig meisje gedropt in 
Nederland. Tot haar 18e verjaardag werd zij opgevangen in een pleeggezin. 
Omdat zij geen status heeft is door de pleegouders aangegeven dat er voor haar 

geen plaats meer was. 
 

Sinds 1 juni 2015 voert de Stichting de Bed Bad & Brood regeling uit voor de 
gemeente Emmen. De gemeente Emmen betaald daarom ook een groot deel van 
de kosten van opvang. Ondersteuning vanuit de kerken is nog steeds welkom 

omdat de Bed Bad & Broodregeling alleen voorziet in de eerste levensbehoefte. 
Kosten voor procedures, studie, medicijnen en zinvolle bestedingen vallen daar 

niet onder. 
 

Wekelijks worden de gasten bezocht door mentoren en worden de leefgelden 
contant betaald. Onze gasten kunnen geen bankrekening openen omdat ze geen 
geldige identiteitsbewijzen hebben. Ook voorzien we de gasten wekelijks van 

medicatie voorzover nodig. Onze gasten ontvangen wekelijks een bedrag van  
€ 35,-. Dit bedrag is bedoeld voor levensonderhoud en kleding. Andere kosten 

worden door de Stichting vergoedt.  
 
Naast de opvang in het kader van de Bed Bad & Broodregeling ondersteunen we 

ook negen personen die uit angst zijn gevlucht van het AZC. Angst om door de 
vreemdelingenpolitie te worden opgepakt en in bewaring worden gesteld met het 

doel terug te laten keren naar het land van herkomst. 
 
Van tien gasten zijn de juridische procedures afgerond en waarvan de advocaten 

zeggen dat er verder geen mogelijkheden meer zijn of dat verder procederen 
geen zin heeft. Met deze gasten zijn we in gesprek om te bewerkstelligen dat ze 

terugkeren naar het land van herkomst. Terugkeer is echter niet alle gevallen 
mogelijk omdat ambassades geen medewerking verlenen de vereiste papieren te 
verstrekken. 

 
In 2015 hebben we ruim € 47.500,- uitgegeven voor de kosten van opvang van 

onze gasten. Inclusief de bijdrage van de gemeente Emmen hebben in totaal een 
bedrag van ruim € 50.500,- ontvangen. 
 

Op dit moment besteden we maandelijks ca. € 6.000,- aan leefgeld. En betalen 
we gemiddeld ca. € 3.000,- per maand aan onkosten. De gemeente Emmen 

heeft tot en met juni 2016 een bijdrage geleverd voor de Bed Bad & 
Broodregeling. 
 

 
Het bestuur bestaat momenteel uit Hans Bijleveld (voorzitter) Jan Heller 

(bestuurslid en mentor) Albert Meijering (secretaris/penningmeester en mentor) 



Wim Verbaan heeft afgelopen maand te kennen gegeven zijn functie als 
bestuurslid om persoonlijke redenen niet te kunnen voorzetten. We zijn verheugd 
te kunnen mededelen dat Jetty Alberts en Anna Oldengarm bereid zijn gevonden 

deel uit te gaan maken van het bestuur. Daarmee is het bestuur weer voltallig.   
Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers actief als mentor, klusjesman etc. 

 
 
Bestaansrecht. 

Tussen de politieke partijen VVD en PvdA is een coalitieakkoord gesloten om 
uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen in vijf gemeenten in Nederland. 

Uit informatie hebben we begrepen dat de opvang nu in tien gemeentes gaat 
plaatsvinden. Onder die gemeenten zou de gemeente Emmen niet zijn 
geselecteerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het akkoord zou ingaan op 

1 november 2015. Omdat de staatssecretaris en de VNG nog geen 
overeenstemming hebben bereikt over de invulling van het akkoord, is het 

besluit tot uitvoering tot nader order opgeschort. 
 
Als het akkoord wordt ingevuld betekent dit dat onze gasten in andere 

gemeenten worden gehuisvest. We moeten ons dan beraden over de functie en 
rol van de Stichting. 

  
   

 
 


