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Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met het voortzetten van de opvang van 50 AMV-ers in het AZC, als onderdeel van 
de opvang van 1000 asielzoekers, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst. 
2. De raad informeren.

Inleiding
Op 28 januari 2022 ontving de gemeente Noordoostpolder een formeel verzoek van het COA (bijlage 
2) voor het opvangen van 50 AMV-ers voor de duur van 1 jaar op het AZC Luttelgeest. Op 17 februari 
2022 is er overeenstemming bereikt over de huidige plaatsing. Bij aankomst in Nederland zijn AMV-
ers jonger dan 18 jaar. Zij zijn naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een ander persoon die 
gezag over hen heeft. 

De plaatsing van de AMV-ers is inmiddels geëvalueerd met omwonenden, het onderwijs, het COA en 
de gemeente Noordoostpolder (bijlage 1). De evaluatie is positief en de plaatsing valt binnen de 
huidige bestuursovereenkomst ‘Overeenkomst inzake opvangcentrum Luttelgeest’ (argument 1.1.).

Doelstelling
is om een bijdrage te leveren aan de landelijke capaciteitsproblemen door het opvangen van 50  
alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het AZC Luttelgeest.

Argumenten
1.1.De opvang van de 50- AMV-ers behoort tot de huidige bestuursovereenkomst

In de bestuursovereenkomst (2009) is de maximale capaciteit van 1000 personen in AZC Luttelgeest 
vastgelegd. De opvang van de 50 AMV-ers valt binnen de 1000 personen. Het advies aan het college 
van B&W is mede op basis van de, over het algemeen, positieve evaluatie met omwonenden, het 
COA en het onderwijs (14 november 2022) om voortgang te geven aan de opvang.

1.2.De betrokkenen (onderwijs, COA, omwonenden en gemeente) zijn over het algemeen positief 
over de voortgang

Uit de ‘Evaluatie plaatsing 50 AMV-ers op AZC Luttelgeest’ (bijlage 1) blijkt dat men positief is over de 
opvang van AMV-ers. Op basis van uw besluit kunnen de betrokkenen aan de slag met de geschetste 
randvoorwaarden (acties) uit de evaluatie. Zij hebben perspectief nodig om de aanpassingen te 
kunnen doen in de begeleiding, behuizing en bemensing. 

2.  De evaluatie delen we met de gemeenteraad 

Het AZC Luttelgeest staat in de belangstelling van onze inwoners. Ook omwonenden zijn betrokken bij
de evaluatie. De evaluatie is positief. Het is belangrijk dat de raad kennis neemt van de evaluatie en 
de voortgang van de opvang van de 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen.



Kanttekeningen
1.1. Er zijn een aantal randvoorwaarden en acties van belang om de voortgang van de opvang van 50
AMV-ers goed vervolg te geven. 

Uit de ‘Evaluatie plaatsing 50 AMV-ers op AZC Luttelgeest’ op 14 november 2022 (bijlage 1) samen 
met COA, het onderwijs en omwonenden blijkt dat er een aantal randvoorwaarden en acties nodig 
zijn. In bijlage 1 (blz. 5) zijn de randvoorwaarden en acties nader toegelicht. Het zijn vooral acties die 
kunnen worden ingezet als er een besluit door het college is genomen. 

1.2 Het onderwijs (de Vario groep) heeft een leerlingenstop afgekondigd voor Caleido, de 
internationale schakelklas voortgezet onderwijs
Dit betekent dat er geen nieuwe klassen worden gestart. Leerlingen komen op de wachtlijst en kunnen
worden geplaatst als een ISK leerling doorstroomt naar regulier onderwijs of verhuist. Op dit moment 
is er nog ruimte voor 7 à 8 leerlingen.

Planning/Uitvoering
Na de besluitvorming wordt het COA, de omwonenden en het onderwijs per brief geïnformeerd.

Bijlagen
1. Evaluatie Plaatsing 50 AMV-ers op het AZC Luttelgeest (14 november 2022)
2. Brief formeel verzoek COA (28 januari 2022)


