
 

 

 

 

 

 

Datum: 16 november 2018 

 

Geachte dames en heren, 

 

Maandag 19 november bespreekt u het onderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang 

(beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2019) met minister Koolmees. Gisteren, 15 november, heeft 

de VNG nog en bestuurlijk overleg met de minister en staatssecretaris gehad. Het verloop van dat 

overleg geeft ons aanleiding nog op één onderdeel uw aandacht te vestigen, namelijk de huisvesting en 

begeleiding van alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’ers). 

 

Verleng huisvesting voor en begeleiding van AMV’ers van 18 tot 21 jaar 

In het huidige opvangsysteem zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting en verdere 

integratie van AMV’ers die 18 jaar zijn. De opvang van AMV’ers vindt plaats in kleinschalige 

opvanglocaties onder verantwoordelijkheid van de stichting Nidos (de door het Rijk aangewezen 

voogdij-organisatie). Deze locaties zijn van de jeugdzorginstellingen waarmee Nidos een contract heeft 

afgesloten. Wanneer een AMV’er 18 jaar wordt, is de gemeente waarin een dergelijke opvanglocatie 

staat, verantwoordelijk voor de vervolghuisvesting. Op dit moment zijn er minder dan 90 gemeenten 

waarin zich kleinschalige opvanglocaties bevinden. Sinds de aanpassingen in de wet Inburgering zijn 

jongeren die kwalificatieplichtig zijn, niet langer inburgeringsplichtig. Voor deze groep kinderen van 18+ 

is dan ook geen maatschappelijke begeleiding beschikbaar, terwijl zij deze begeleiding heel hard nodig 

hebben. Zo wordt in een schoolomgeving niet altijd aandacht besteed aan het elke dag naar school 

gaan en het op tijd betalen van huur, belasting, gas water et cetera. 

 

Omdat in de praktijk blijkt dat veel AMV’ers na het bereiken van hun 18e nog niet zelf redzaam zijn, 

zien gemeenten steeds meer problemen ontstaan bij voormalige AMV’ers. Schooluitval, schulden, 

huurachterstanden zijn veel gehoorde en voorkomende problemen, evenals AMV’ers die zich in het 

criminele circuit begeven om voldoende middelen van bestaan te generen. Gemeenten voelen zich 

verantwoordelijk en genoodzaakt om extra begeleiding te bieden.    

In juli werd tussen Rijk (ministerie van VWS), Jeugdzorg Nederland en de VNG een bestuurlijke 

afspraak gemaakt, die het mogelijk maakt om pleegzorg standaard mogelijk te maken tot 21 jaar. In 

eerste instantie leek het erop dat deze afspraak ook zou gelden voor AMV’ers die in een pleeggezin 

zijn opgenomen. Helaas blijkt dat niet zo te zijn, omdat de door Nidos verstrekte jeugdhulp niet wordt 

gezien als jeugdhulp conform de Jeugdwet. De gesprekken die hierover worden gevoerd brengen de 

problematiek waarmee gemeenten dagelijks worden geconfronteerd met betrekking tot deze doelgroep 

extra aan het licht. Gemeenten hebben al verschillende malen op verschillende tafels aandacht voor 

het probleem gevraagd.  

  

Gemeenten zien, in het mogelijk maken van een verlenging van huisvesting en begeleiding onder 

verantwoordelijkheid tot 21 jaar, een mogelijke oplossing voor de problemen die nu ontstaan rond 

AMV’ers van 18+. De zelfredzaamheid en de kans op succesvolle inburgering worden hierdoor immers 

vergroot. Gemeenten zijn ook van mening dat hiervoor niet alleen gemeenten verantwoordelijk kunnen 

worden geacht. Gelet op de multiproblematiek zal in het verder agenderen van deze knelpunten een 

appel worden gedaan op de bewindspersonen van SZW, J&V en VWS. 


