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Geachte dames en heren, 

 

Op 12 juni a.s. debatteert u over het Asiel en Vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen uw 

aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden 

en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Wij vragen u de minister 

op te roepen om samen met betrokken bewindspersonen van VWS en SZW instrumenten 

beschikbaar te stellen aan gemeenten waarmee zij AMV’ers – een zeer kwetsbare groep, die een 

zeer beperkte solide sociaal netwerk heeft – de kans kunnen bieden op een eerlijke start op weg 

naar integratie in de Nederlandse samenleving.  

 

Wij zien verschillende opties. In volgorde van de meest gewenste oplossing gaat het om: 

• Het mogelijk maken voor alle AMV’ers dat de opvang en begeleiding wordt verlengt tot 21 

jaar; 

of 

• AMV’ers een plek te geven in de Wet Inburgering die nu in ontwikkeling is, zodat 

gemeenten meer instrumenten beschikbaar hebben om deze kwetsbare groep te kunnen 

begeleiden in hun traject naar maatschappelijke participatie en integratie.  

 

Gemeenten uiten al sinds de hoge instroom van vluchtelingen hun zorgen over de wijze waarop zij 

in staat worden gesteld de huisvesting en verdere integratie van voormalige Alleenstaande 

Minderjarige Asielzoekers vorm te geven en te begeleiden. Gemeenten zien de volgende 

knelpunten: 

• Ex-AMV’ers zijn ongelijk over gemeenten verdeeld; 

• Onvoldoende beschikbare woningen in de betreffende gemeenten; 

• Er is andersoortige begeleiding nodig dan nu via de Inburgeringswet verstrekt kan worden; 

• De groep ex-AMV’ers kent vele soorten problemen die extra inzet van gemeenten vraagt; 

• Per 1 april jl. heeft Nidos de verlengde pleegzorg stopgezet. 

Helaas zijn er, ondanks dat gemeenten deze zorgen bij de bewindspersoon van J&V en bij andere 

betrokken bewindslieden onder de aandacht heeft gebracht, nog geen fundamentele stappen gezet 

op weg naar een oplossing.  

 

Hieronder lichten we onze punten nader toe: 

 

Achtergronden 

 

1. Preferente Oplossingsrichting  

Gemeenten geven er de voorkeur aan om het voor alle AMV’ers mogelijk te maken de opvang en 

begeleiding te verlengen tot 21 jaar. Immers voor de AMV’ers is de knip tussen 18- en 18+ 

kunstmatig en voor een groot deel van de AMV’ers veel te vroeg. Veel van deze jongvolwassenen 

zijn meestal nog te beperkt zelfredzaam om zelfstandig om in onze complexe samenleving te 

functioneren. Ze komen bijna allemaal heel snel in de problemen. Soms is er ook sprake van 

psychische problematiek. In de overdracht aan de gemeente blijkt vervolgens dat er nog een heel 
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traject moet worden opgestart. In de praktijk komt het er op neer dat het hele traject opnieuw begint 

en de jongere voor zijn traject/hulp zelf verantwoordelijk is. Dat werkt niet. Het zou in die gevallen 

helpen als het verblijf bij de contractpartner verlengd kan worden (als in verlengde pleegzorg). Door 

jongeren langer in de woongroep te laten verblijven, blijft de vertrouwde omgeving intact. In die 

setting kan dan beter onderzocht worden wat er aan de hand is en wat nodig is. 

Wanneer deze groep onvoldoende ondersteuning krijgt bij een verdere integratie, loopt men het 

risico  op maatschappelijke problemen later met alle kosten van dien voor de samenleving. 

 

2. Knelpunten 

• De AMV’ers zijn nu ongelijk over gemeenten verdeeld. In sommige gemeenten zijn er 

relatief veel en ander gemeenten helemaal geen. Dit is afhankelijk van waar zich 

contractpartners van Nidos bevinden. Hierdoor is ook de druk op de gemeentelijke 

budgetten niet goed verdeeld. Daarbij komt dat veel van deze gemeenten in zijn 

algemeenheid al kampen met tekorten in het sociaal domein.  

• Problemen bij het (op tijd) huisvesten van de AMV’ers die 18 zijn geworden. Veel 

gemeenten, waar kinderen in kleinschalige woonvoorzieningen verblijven, krijgen 

onvoldoende aanbod van woonvoorzieningen. Dit komt doordat er te weinig geschikte 

woningen zijn en of doordat woningbouwcorporaties minder makkelijk woningen 

beschikbaar stellen vanwege eerdere ervaringen met de doelgroep zoals het stapelen van 

huurachterstanden, overlast, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek ect.;  

• Jongeren hebben vaak nog behoefte aan maatschappelijke begeleiding maar komen hier 

conform de Inburgeringswet niet voor in aanmerking omdat ze niet inburgeringsplichtig zijn 

maar startkwalificatie plichtig. Het soort begeleiding waar het hier om gaat wordt echter niet 

op scholen geboden. Het gaat om:  

o Op tijd betalen van huur en ander vaste lasten; 

o Wennen aan (Nederlandse) dagindelingen en andere basale gedragingen; 

o De waarde van geld in Nederland en hoe er mee om te gaan. 

Gemeenten ontvangen voor deze groep geen middelen om deze begeleiding te geven. 

Gemeenten betalen deze noodzakelijke begeleiding uit andere middelen die ook onder druk 

staan zoals WMO, jeugdbudget en bijzondere bijstand. 

• Er wordt onder deze groep veel problematiek geconstateerd zoals; schooluitval, 

schuldenproblematiek, traumaproblematiek. Ook dit vraagt om extra inzet van gemeenten 

• Nidos heeft vorig jaar verlengde pleegzorg aangeboden, terwijl de regeling die verlengde 

pleegzorg mogelijk maakt niet voor AMV’ers geldt.  Per 1 april is deze verlenging stop 

gezet. Gemeenten zijn door het Nidos middels een brief mede verantwoordelijk geacht om 

de ontstane situatie mee op lossen. Voorheen werden gemeenten maar zelden betrokken 

bij de huisvesting van ex-AMV’ers die in een netwerkgezin woonachtig waren. Er was min 

of meer sprake van een natuurlijke doorstroom zonder bijkomstigheid van gemeenten. 

Gemeenten sluiten niet uit dat vanaf heden ook voor de huisvesting van deze groep aan de 

lat staan.  

 

 


