
Dubbe 

W oiter Mijenhuis, senior 
beleldsadviseur Vreemde
lingenzaken bij de gemeen 
te Rotterdam en Koemar 
Sahti, senior beslismede-

werker bij de IND, treffen ellcaar elke maand 
bij het Breed Rotterdams Illegalenoverleg; de 
Rotterdamse variant van het lokaal terugkeer
overleg. Behalve de Dienst Terugkeer & Vertrek, 
de Internationale Organisatie voor iVligratie 
(lOM), de Vreemdelingenpolitie en de GGD, 
zitten aan tafel ook de gemeente Rotterdam 
en lokale organisaties voor hulp aan daklozen 
en ongedocumenteerden: een vaste kern van 
veertien mensen. 

Wat is jullie rol in het Breed Roaerdams 
Illegalenoverleg? 

"ik adviseer de burgemeester over 

vreemdelingenzaken in de ruimste zin van het 
woord en voornamelijk op plekken waar het pijn 
doet: uitgeprocedeerde illegalen, mensen die 
problemen hebben met naturalisatie, Oost-
Europeanen, in het overleg fungeer ik als een 
soort waakhond voor de burgemeester. De 
gemeente Rotterdam is initiatorgeweestvan 
dit overleg. Wij faciliteren het. Ik zit als een spin 
in het web en zorg ervoor dat iedereen elkaar 
informeert." 

"Als beslismedewerker beslis ik over aan
vragen, in het bijzonder bij complexe zaken. 
Daarnaast neem ik deel aan overleggen met 
externe partners, zoals het terugkeeroverleg hier 
in Rotterdam. De rol van de IND in dit overleg 
is enerzijds de vreemdeling snel duidelijkheid 
geven over wel of niet toelaten en anderzijds 
om de ketenpartners en overige organisaties 
snel te informeren. We hebber;^een casuslijst 

van gemiddeld 45 namen van meest alleen
staanden. Er gaan mensen van de lijstaf, 
anderen komen erbij." 

Weit voor mensen staan op de casuslijst? 
Sahti: "Het zijn vreemdelingen die vaak al jaren
lang in procedures verwikkeld zijn of die uitge
procedeerd en op straat terecht zijn gekomen, 
asielzoekers maar ook vreemdelingen zonder 
asielachtergrond. Het zijn mensen die medische 
of sociale problemen hebben. Soms veroorzaken 
ze overlast. Het is een kwetsbare groep." 

•janhuis: "Ze zijn in beeld gekomen bij onze 
partners in het overleg, zoals de Pauluskerk, 
de Nico Adriaans Stichting (hulp aan dak- en 
thuislozen en verslaafden in Rotterdam, red.), 
het Leger des Heils of het Rotterdams Onge
documenteerden Steunpunt. Zij kennen de 
casussen en zeggen op grond van hun ervaring: 



"Door iedereen op te 
trommelen, worden 

egale vreemdelinge 
een gezamenlijke «pi 

antwoordelijkheic 

'Deze meneer o f mevrouw moet in het overleg 
besproken w o r d e n , w a n t daar is iets mee aan de 
hand'." 

Wat is de inzet van het overleg? 
N i i e n h r "De inzet is tweeërlei: als een vergun
n i n g mogel i jk is, dan praten we daar over. Is dat 
niet mogel i jk , dan zetten we in op terugkeer en 
stippelen met elkaar het te volgen pad u i t . Vaak 
duurt het even voordat bij mensen de knop 
omgaat en zij inzien dat hun perspectief in 
Nederland slechter is dan in het land van 
herkomst . In elk geval trekken we één l i j n en 
spreken we met één m o n d . " 
S t h "Per casus proberen w i j het perspectief 
van de vreemdeling te schetsen. Daar gebruiken 
we alle informatie voor die voorhanden is bij 
de deelnemers. Ie kunt je voorstellen dat de 
sociaal-verpleegkundige van de GGD andere 
informatie heeft dan de Vreemdelingenpolitie. 
We proberen een compleet beeld van iemand 
te kri jgen. Vaakvinden we ingangen die eerder 
niet zijn gezien o m de persoon terug te laten 
keren naar het land van herkomst o f o m hem 
alsnog een vergunning te verlenen op grond 
van de discretionaire bevoegdheid van de 
staatssecretaris. Binnen de beleidskaders 
zoekt de IND de grenzen op o m te kijken o f 
er een mogeli jkheid is voor toelating." 

Het overleg bestaat ruim twee jaar. Welke resultaten 
zijn er geboekt? Wat is de meerwaarde van de 
'Rotterdamse aanpak'? 
Nijenhuic "Meer dan t w i n t i g mensen hebben 
we v r i j w i l l i g laten terugkeren naar het land van 
herkomst. Drie hebben alsnog een verblijfs
vergunning gekregen. Het resultaat moet je voor
al zien in het informeren van elkaar, een betere 
afstemming en een gestructureerde aanpak." 
S a h t i : "De kracht van di t overleg is de mult idisc i 
plinaire aanpak van vreemdelingen die tussen 
wal en schip zijn geraakt. Met elkaar k o m je snel
ler t o t een beslissing over wat te doen met de 
vreemdeling: toelaten, uitzetten o f aanzetten t o t 
vr i jwi l l ige terugkeer? Het rijksbeleid voor opvang 
van illegale vreemdelingen is strenger geworden. 
Gemeenten mogen geen opvang meer bieden, 
maar hebben wel een zorgplicht . Dat is voor 
Rotterdam de reden geweest o m iedereen op te 
t r o m m e l e n die met vreemdelingen te maken 
heeft, zodat het een gezamenlijke verantwoorde
l i jkheid w o r d t . " 
Ni jer "We proberen een ambassadeursrol te 
vervullen en te laten zien welke invloed het rijksbe
leid heeft op de uitvoering. D a t z i e i k v o o r e e n deel 
ook als m i j n persoonlijke taak. Als b l i j k t dat men
sen nietgedwongen uitgezet kunnen worden naar 
irak, dan vertaaltzich d a t i n problemen voorde 
stad. Daarom nodigen we regelmatigambtenaren 

• 

van het ministerie van Veiligheid en l u s t i t i e u i t o m 
bij ons overleg aanwezig te z i j n . Vervolgens neem 
ikze mee naar de Pauluskerk voor een gesprek met 
dedomineeenhetmaatschappel i jkwerkdaar . Of 
we gaan naar de Vreemdelingenpolitie." 

Wat is (iet doel van zo'n bezoek? 
"Het doel is o m te praten over de 

gevolgen van het rijksbeleid v o o r de hulpverle
ning . En o m begrip te kweken voor eikaars situ
atie. In ons overleg zie je dat er wederzijds begrip 
is. We zijn erin geslaagd een open overlegstruc
tuur te creëren. De chemie tussen de mensen is 
goed en er is over en weervertrouwen ontstaan." 

"Omdat we zo vaak overieggen, begrijpen 
we eikaars positie. De andere deelnemers weten 
hoe ver ik kan gaan en dat ik binnen de kaders 
m o e t w e r k e n . Dat kan ik goed uitleggen. I k v i n d 
het een prettige manier van werken." | 


