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Huisvesten van AMV-ers op het AZC Weert

Voorstel

1. Onder verwijzing naar het bestuursakkoord gemeente-COA van 15 september
2015 positief staan tegenover het eventueel huisvesten van alleenstaande
minderjarige asielzoekers op het AZC in Weert

2. Het COA verzoeken om het constructieve overleg inzake begeleiding van
vluchtelingen te continueren

Inleiding
Bij brief van L7 augustus 2016 vraagt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
het gemeentebestuur van Weert om een standpunt inzake het eventueel huisvesten van
minimaal 50 tot maxímaal 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv-ers) op het
AZC in Weert. Kortheidshalve wordt naar de betreffende brief verwezen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen

Uitvoering/evaluatie
Het gaat in dit advies v.w.b. de gemeente enkel om het innemen van een bestuurlijk
standpunt over het eventueel huisvesten van amv-ers op het AZC Weert.

Gom m u n icatie/ participatie
Het COA per brief over het standpunt van het gemeentebestuur in kennis stellen.
Tevens de gemeenteraad informeren.
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a De afdeling OCSW (i.v.m. onderwijsaspect)

Het verzoek van het COA is vroegtijdig in overleggen die de unitmanagement zuid
van het COA met de burgemeester had aangekaart.
Met de adjunct manager bijzondere opvang van het COA unit-zuid, Kewn Osman,
alsmede met de toenmalige waarnemend locatiemanager AZC Weert, Cees Rijnen,
heeft overleg hierover plaatsgevonden.

Extern

Bijlagen
¡ Brief d.d. t7 augustus 2016 van het COA
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Dc edel¡chtbare lreer lleijrnans.

I-let COA vraagt nriddels dit sclrrijr,en genìeentc Weerl naar haar standpunt irr¿akc de
n:ogelijke opvang r.an atleenstaande nrinde{arige rreemdclingcn (anrv) op l¡et azc in
Weert. Momenteel is het COA de mogelijklreden aan hct ondcrzocken r'oor de inriclrting
t'an eert proces opranglocatie voor amr (poa). Daarop vooruitlopend sil het COA rretcn
of de gemeettte luar mcdsverking r,crleenl \\anneer azc lVeert roldoet aan de cisen ran
opvarg voor arnv gesteld door COA.

Amr
Amv zijn allecnstaande mindcrjarige vreemdelingen, die bij binnenkomst in Nederland
niet rvorden begeleid doorouders ofvoogd en hierasiel aanlragen. ln de opvang rvordt
deze groep 24 uur per dag begeleid door professioncle HBO-opgeleide ngogen, die
werkcn volgens de amv methodiek. De methodiek biedt handvatten t'oor mentoren otn
samen Ínel amv te rverken aan het r'ersterken van de competenties en het a¡nbieden.
aanleren en verder onfìvikkelen van vaardigheden.
De thema's veiligheid. leefbaarheid en beheersbaarheid ncmen een belcngrijke plaats in
binnen de methodiek. Zij vormen de basis r,an de opvûng.
Vanrvege de minderjarigheÍd rrorden amr' kleinschaliger opgevangen dan voltassenen.
Dít betekcnt een groepsgrootte \,an minimaal 50 en marimaal 80 amr' op het azc. Het

aantal op te vangen bervoners, zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst, rrijzigt
niet. Het aantal volrvassenen zal d¡len om ruimte te maken \'oor amv.

Proces opvanglocatie {poa)
l-let COA is aan lnt onderzoeken of een proces opvanglocatie voor amv (poa) ingericht
kan rvorden in azc Weert. ln een poa sorden jongercn. die net in
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Nederland zijn aangekomen en in afir'aclrting zijn van de behandeling lan hun

asietverzoek, opger'angen. Amv r'erblijl'en m¡simaal 7 tot l0 neken op de poa, mits de

procedures de normate doorlooptijden hebben, uaarbij nlentoren van het COA en de

jeugclbeschermcrs lan Stichting Nidos de jongcren begeleiden in en voorbereidcn op de

asiclprocedure. Na afronding lan de procedure rtorden dc amv doorgeplaatst naar een

hleinschalige op\'ang ín hct land afìrankelljk lan dc uitkomst van eerderge¡roen¡de

asiclprocedure. Aml nret een rergunning stromeu uit naar opvang onder

verant*oordelijkheid van Nidos. Amr dic (nog) geen r.ergunning hebben strontcn door

naar een kleinschnligc op\'tng ondcr verant*oordel[ikheid l'an hct COA. Voor

aanr.ullende informatie ove r de s ijzc r.an opva¡tg r'an amv veru ijs ik u naar de bijlagen.

traag vcnrccmt het COA r¡n de gemeente of zij open staat toor de opvtng ran amr in

azc Weert, indien er daaducrkelijk uit het ondcrzaek ko¡nt dat amv opgelangen kunnen

rrordeu in het azc in Wecrt.

Men'riendel ijkc groct.

Kctrarr
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Amv: alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Amv zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die bij binnenkomst in Nederland niet worden
begeleid door ouders of voogd. Het zijn jongens en meisjes die gevlucht zijn uit hun land en alleen,
onder begeleiding van volwassenen en/of met jongere broertjes, zusjes, neefies of nichdes in
Nederland aankomen en hier asiel aanvragen.

Procesopvanglocaties amv (poa)
Amv van 15 tot en met 17 jaar die in Nederland asiel aanvragen, worden eerst opgevangen in een poa.

Amv in de leeftijd van 13 en 14 jaar worden direct, vanuit Stichting Nidos, in een opvanggezin
geplaatst. Alleen wanneer Stichting Nidos deze jongeren niet in een opvanggezin kan plaatsen,
worden ze bij COA opgevangen. Amv jonger dan l3 jaar worden door Stichting Nidos opgevangen in
een opvanggezin.

Stichting Nidos is de voogdij instelling, die de voogdij uitvoert voor amv. Dit geldt dus ook voor de
amv op een COA locatie.

De procesopvanglocaties voor amv zitten over Nederland verspreid. In eerste instantie worden zij in
de rust- en voorbereidingstijd (rw) voorbereid op de AA (Algemene Asielprocedure). De rvt duurt
ongeveer 3 weken en de AA 8 dagen. Amv verblijven maximaal 7 tot 10 weken op de poaamv,
waarbij mentoren van het COA en de jeugdbeschermers van Stichting Nidos de jongeren begeleiden
en voorbereiden.

De rust- en voorbereidingstijd (rvt) en de Algemene Asielprocedure (AA)
Tijdens de rvt wordt een medisch advies uitgebracht om te beslissen of een amv medisch en psychisch
in staat is gehoord te worden door de IND. Het onderzoek wordt verricht door een externe partij, onder
verantwoordelijkheid van de IND. Ook worden amv medisch onderzocht op onder andere tbc en
infectie-ziektes. Stichting Nidos houdt toezicht op het verloop van de rvt en heeft hier regelmatig
contact over met de amv. Daarnaast geeft MuchtelingenWerk Nederland (VWN) in de rvt algemene
voorlichting. Tenslotte legt iedere asielzoeker een bezoek afaan een advocaat ter voorbereiding op de

indiening van de asielaanwaag.

Tijdens de AA vertelt de amv zijn vluchtverhaal. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn
jeugdbescheÍner van Nidos of Vluchtelingenwerk Nederland. De IND besluit uiteindelijk of een
aanwaag ingewilligd of afgewezen wordt.

Kleine woonvoorzieningen COA
Wanneer een amv een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij van het COA naar Stichting Nidos.
Krijgt htj een afwijziging op zijn asielaanvraag of is er nog geen beslissing, dan gaat hij naat een
kleine woonvoorziening van het COA. Zowel COA als Stichting Nidos hebben kleinschalige opvang.

Bij het COA worden amv, in de leeftijd van 15 tot en met lTYz , opgevangen in een kleine
woonvoorziening voor tussen de 16 en 20 amv.
Zij worden hier begeleid en voorbereid op hun toekomst. COA-medewerkers zijn 24 uur per dag
aanwezig. Amv worden begeleid aan de hand van de amv-methodiek, waarbij rekening wordt
gehouden met het toekomsþerspectief. De ontwikkeling van competenties en het welzijn van de amv
staan centraal in de opvang. Net als alle minderjarigen in Nederland, zijn ook de amv leerplichtig en
gaannaar school.
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Ook zijn er kleine woonvoorzieningen op azc's waar amv van lTVz jaar worden opgevangen. Hierdoor

kunnen amv alvast gaan wennen aan het leven op een azc. Ook op deze opvangvorm zit amv

begeleiding, maar niet meer in de nachtelijke uren. Wanneer de amv 18 jaar wordt blijft hij op het azc,

zodat hij zijn scholing kan continueren en zijn opgebouwd netwerk in stand blijft.

Een regio biedt plek voor
100 amv.

De diameter van de regio
is 10 tot 15 kilometer.

a
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Amv-methodiek
Het COA werkt met de amv-methodiek. De methodiek biedt handvatten voor mentoren om samen met

amv tç werken aan het versterken van de competenties en het aanbieden, aanleren en verder

ontwikkelen van vaardigheden. Concrete voorbeelden hiervan zijn kooklessen,

weerbaarheidstrainingen, sexuele voorlichting en zwemlessen. Hierdoor zijn amv beter in staat

inwlling te geven aan hun toekomst.

De thema's veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid nemen een belangrijke plaats in binnen de

methodiek. Zij vormen de basis van de opvang. Immers, pas wanneer de opvang, ook in de beleving

van de amv, veilig en leefbaar is, kan de amv succesvol werken aanzichzelf-

Beschermde opvang
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn een kwetsbare groep voor mensensmokkel en

mensenhandel. In de beschermde opvang verblijven jongeren waarbij op basis van ervaringen van de

Immigratie- en Naturalisatiedienst is vastgesteld dat het risico op verdwijning groot is. Zij worden

intensiefbegeleid om hun veiligheid te vergroten. Deze opvang gebeurt onder de verantwoordelijkheid

van het COA en is uitbesteed aan Jade en Xonar.

Kleinschalige opvang Nidos
Wanneer amv een vergunning krijgen stromen ze uit naar Nidos. Voor een deel worden ze opgevangen

in opvanggezinnen. Daamaast heeft Nidos een aantal jeugdzorginstellingen gecontracteerd die de

kleinschalige opvang van amv op zich nemen.
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Stroomdiagram amv in procedure

Taakstelling Geen taakstelling


