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Op 28 januari ontvingen een formeel verzoek van het COA voor de opvang van 50 AMV-ers op het 
AZC te Luttelgeest. Voorafgaand aan dit verzoek hebben COA en gemeente deze plaatsing 
voorbereid. Als gemeente dragen we graag bij aan de oplossing van de asielproblematiek. Maar wel 
onder voorwaarden van draagvlak en zorgvuldigheid.

Op 17 februari is overeenstemming bereikt over de plaatsing
We hebben dit telefonisch meegedeeld. De eerste AMV-ers arriveren woensdag 23 februari.

In het kader van draagvlak en zorgvuldigheid hebben we afspraken gemaakt.
• De 50 AMV-ers worden geplaatst binnen de huidige capaciteit van het AZC Luttelgeest voor de 

duur van 1 jaar. Na ± 8 maanden evalueren COA en gemeente de plaatsing. Omwonenden en 
onderwijs worden hierbij betrokken.

• Het benodigde personeel voor begeleiding en toezicht op de AMV-ers is beschikbaar en wordt nu 
ingewerkt op andere locaties. Per 1 april is een nieuwe manager AMW aangesteld. Tot 1 april is 
mevrouw Essayah de manager.

• Naast de standaard vergoeding maken gemeente en onderwijs mogelijk extra kosten. Deze 
meerkosten brengen we in kaart. Het COA is bereid deze te vergoeden mits redelijk en 
noodzakelijk. Zodra de kosten inzichtelijk zijn maken we een afspraak.

• Caleido verzorgt het onderwijs in het Expansievat te Emmeloord. De jongeren komen met de bus.
• Caleido baseert haar formatie op 50 AMV-ers. COA zorgt dat er op de teldata 50 AMV-ers staan 

ingeschreven.
• Er is een communicatieplan. Communicatie wordt in gezamenlijkheid (COA/gemeente) opgepakt, 

o Omwonenden. Dorpsbelangen (Bant, Luttelgeest, Kuinre) en de gemeenteraad zijn
geïnformeerd.

• De verwachting is dat er een balans is in leeftijd AMV-ers.
• Waar nodig wordt de leeftijdscan versneld ingezet.
• Ambtelijk is er maandelijks overleg met het onderwijs en de manager AMV.
• Verder is er ambtelijk regelmatig overleg met NIDOS en sluiten we aan bij het Landelijk Keten 

Overleg voor onze regio.

Ik wens u veel succes met de opvang van deze AMV-ers en vertrouw op een voorzetting van onze 
goede en constructieve samenwerking.
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