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Beste mevrouw Jeddaoui ,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over opvang van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen (AMV).
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is het College bereid om met spoed te onderzoeken of er vijftig alleenstaande minderjarigen in de
gemeente Stichtse Vecht kunnen worden opgevangen?
Antwoord 1
Nee, maar wij hebben wel een aantal zaken nagevraagd bij het COA; de categorie waarvoor
opvang wordt gevraagd is een zogenaamde POA (procesopvanglocatie). Zie hieronder wat een
POA is.
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Voor een POA zoekt het COA locaties waar ca. 50 jongeren kunnen verblijven gedurende
minimaal 3 maanden. Het gaat om pensions, recreatieparken, voormalige jeugdinstellingen,
voormalige kloosters enz. De jongeren moeten in 1- of 2- persoonskamers kunnen verblijven en
gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen en een keuken. De locatie is liefst nabij een
AZC en een Internationale school. De locaties moeten vóór het einde van het jaar beschikbaar
zijn. Met andere woorden, dit vraagt voorzieningen die wij niet kunnen bieden in onze gemeente.
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De POA
AMV ouder dan 13 jaar gaan na aankomst in Nederland naar een speciale procesopvanglocatie.
Zij krijgen daar eerst de tijd om uit te rusten en om zich voor te bereiden op de asielprocedure.
Vluchtelingen Werk Nederland en hun jeugdbeschermer van Stichting Nidos helpen bij de
procedure. Op de POA ontvangen zij weekgeld en koken zij zelf de maaltijden. Er is ook toegang
tot medisch noodzakelijke zorg. Als minderjarige zijn ze verplicht om naar school te gaan. Dit
betekent dat ze al vanaf de POA naar school gaan. Op een POA wonen jongeren in principe
tussen de 7 en 10 weken om de asielprocedure te doorlopen. Momenteel zien we dat deze
doorlooptijd niet altijd gehaald wordt. Er zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Waar ze na de
procedure gaan wonen, hangt af van de beslissing van de IND. Wanneer ze een
verblijfsvergunning hebben, gaan ze naar een huis van Nidos.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Uit contact met de provinciale kansenmaker (die namens de provinciale regietafel migratie en
integratie acteert) komt naar voren dat er per provincie één POA wordt gezocht. In onze provincie
zijn al twee andere gemeenten hierover in gesprek met het COA, gemeenten die wel
voorzieningen kunnen bieden die aan de eisen van het COA voldoen.
Kortom, er ligt nu geen vraag waar onze gemeente aan kan voldoen en de kansenmaker heeft ons
dan ook laten weten dat we voorlopig niet in beeld zijn voor deze uitvraag. Daarmee eindigt dan
ook het onderzoek naar een opvanglocatie.
Vraag 2
Zo ja bent u bereid om binnen enkele dagen contact te zoeken met het COA hierover?
Antwoord 2
Zie antwoord op vraag 1.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Opvang vijftig alleenstaande minderjarigen.
Uit berichtgeving van de NOS blijkt, dat het
COA nog voor de jaarwisseling op zoek is
naar duizenden extra opvangplekken voor
asielzoekers. (Zie bijlage) Voor het einde van
het jaar zijn er 3500 extra plekken nodig,
waarvan 600 voor 1 december. Er wordt
bovendien gezocht naar tien locaties voor
vijftig alleenstaande minderjarigen.
1. Is het College bereid om met spoed te
onderzoeken of er vijftig alleenstaande
minderjarigen in de gemeente Stichtse Vecht
kunnen worden opgevangen?
2. Zo ja bent u bereid om binnen enkele
dagen contact te zoeken met het COA
hierover?
Sophia Jeddaoui en Lukas Burgering
PvdA
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Uit berichtgeving van de NOS blijkt, dat het COA nog voor de jaarwisseling op zoek is naar duizenden
extra opvangplekken voor asielzoekers. (Zie bijlage) Voor het einde van het jaar zijn er 3500 extra
plekken nodig, waarvan 600 voor 1 december. Er wordt bovendien gezocht naar tien locaties voor
vijftig alleenstaande minderjarigen.
Op 2 november heeft de Gemeenteraad al over deze problematiek gesproken, en toen bleek er
onvoldoende draagvlak voor een grootschalige opvang van asielzoekers. Gegeven de nieuwe
noodsituatie bij het COA hebben wij echter nu de volgende vragen aan het College.
1. Is het College bereid om met spoed te onderzoeken of er vijftig alleenstaande minderjarigen
in de gemeente Stichtse Vecht kunnen worden opgevangen?
2. Zo ja bent u bereid om binnen enkele dagen contact te zoeken met het COA hierover?

Sophia Jeddaoui en Lukas Burgering
PvdA

Voor jaarwisseling 3500 extra
opvangplekken voor asielzoekers nodig
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar duizenden
extra opvangplekken, schrijven demissionair minister Ollongren en staatssecretaris
Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Voor het einde van het jaar zijn 3500 plekken
nodig, waarvan 600 voor 1 december.
Naast de reguliere opvang wordt gezocht naar tien locaties voor vijftig alleenstaande
minderjarigen en naar honderd sobere opvangplekken voor asielzoekers uit veilige
landen.
De druk op de asielopvang is al maanden hoog. Sinds eind augustus zijn er ruim
6500 extra opvangplekken bijgekomen, maar die zijn vaak tijdelijk. De locaties
kunnen dan maar een aantal weken of maanden gebruikt worden.
Casino niet veilig
Het COA heeft de grootste moeite om nieuwe locaties te vinden. Vandaag was er
bovendien een tegenvaller in Utrecht: een voormalig casino bleek niet veilig genoeg
om 500 asielzoekers te huisvesten. De veiligheidsregio gaf daarom geen vergunning
af. "500 opvangplekken missen is een fikse aderlating in de noodsituatie", zei het
COA.
De Nederlandse asielopvang zit overvol door de hoge instroom uit onder meer Syrië
en Afghanistan. In de nachtopvang in Ter Apel was de nood daardoor vorige maand
zo hoog dat mensen op stoelen of op de grond moesten slapen. Ook deze week
zaten er volgens de gemeente elke nacht tientallen asielzoekers te veel.
Te weinig huizen
Daarnaast verloopt de uitstroom van statushouders moeizaam, mede door de krapte
op de woningmarkt. In de opvanglocaties van het COA zitten nu zo'n 11.000 mensen
met een verblijfsvergunning. Ruim de helft van hen wacht langer dan de afgesproken
veertien weken op huisvesting.
Broekers-Knol en Ollongren komen in hun brief ook met andere oplossingen voor het
tekort aan opvangplekken. Asielzoekers zouden bijvoorbeeld tijdelijk bij familie of in
een zorginstelling kunnen verblijven. Ook is er een logeerregeling, waardoor ze een
paar maanden bij gastgezinnen terecht kunnen.
BRON: www.nos.nl

