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Van : Cluster MO 

Datum : 3 januari 2019 

Onderwerp : Jeugdhulp op het AZC 

 

 

 

Inleiding  

Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2018 is een zorgpunt geuit over het 

overplaatsen van asielzoekerskinderen gedurende de hulpverleningsperiode naar andere 

AZC’s. De SP-fractie heeft gevraagd of kinderen gedurende de hulpverleningsperiode in 

het AZC te Luttelgeest kunnen blijven wonen. Om deze vraag goed te beantwoorden 

wordt er op 14 januari tijdens de commissie Samenlevingszaken een korte toelichting 

gegeven door de betrokken beleidsadviseur van de Gemeente Noordoostpolder en de 

locatiemanager dhr. Regelink van het AZC te Luttelgeest.  

 

Toelichting en uitgangspunten 

Per 1 januari 2019 is de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar de 

gemeente gegaan. Van 2015 tot 2019 viel deze regeling tijdelijk onder het COA, omdat 

gemeenten nog druk doende waren met het invoeren van de decentralisaties. 

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle 

minderjarige inwoners. In overleg tussen Rijksoverheid, COA en VNG is begin 2018 

afgesproken dat de organisatie en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per 1 

januari 2019 van het COA wordt overgedragen. In 2018 is er overleg geweest met het 

COA locatie Luttelgeest om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken (zie bijlage). 

Gaandeweg wordt gekeken of deze samenwerkingsafspraken recht doen aan de 

werkelijkheid of eventueel moeten worden aangepast. Bij het leveren van jeugdhulp is 

een belangrijk uitgangspunt dat er wordt ingezet op preventie om zwaardere vormen van 

jeugdhulp te voorkomen. Wanneer er voorheen (voor 2019) jeugdhulp werd ingezet dan 

was dit geïndiceerde jeugdhulp die door het COA was gecontracteerd. De uitdaging is dan 

ook om de zorginfrastructuur zo in te richten dat preventieve jeugdhulp op het AZC 

toegankelijk wordt. Hierbij wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij de 

bestaande zorginfrastructuur op het AZC en de sociale wijkteams. De gemeente 

Noordoostpolder wil graag behouden wat goed gaat en het reguliere aanbod van 

preventie en specialistische jeugdhulp ook voor de jeugdigen op het AZC kunnen 

inzetten. Zie voor een verdere toelichting in de bijlage.  
  
Voorstel agenda  

 Korte algemene presentatie over overdracht jeugdhulp van COA naar het AZC;  

 Korte uitleg over werking overplaatsingen op het AZC door dhr. Regelink, 

locatiemanager AZC Luttelgeest;  

 Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen; 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan wethouder Anjo Simonse. 

 

Bijlage(n): 

- Samenwerkingsafspraken Jeugdhulp op het AZC 


