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Aan de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie  

 

 

 

 
Datum  : 2 september 2022 
Ons kenmerk  : dir/up.22.039 
Bij correspondentie ons kenmerk vermelden 
Uw kenmerk  : - 
Onderwerp  : verzoek 350 eengezinswoningen (KWE) voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een 

  verblijfstatus 
  

 
 
 
Geachte leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, 
 
De veiligheid van de groeiende groep alleenstaande minderjarigen in Ter Apel is niet gegarandeerd. Recent 
moesten tientallen jongeren de nacht doorbrengen op een stoel in de wachtruimte van de IND. Het grote 
aantal jongeren bemoeilijkt het zicht op de veiligheid door medewerkers van COA en Nidos. Binnen de 
week nadat er niet voldoende bedden waren voor alle jongeren en er een groep verhuisde naar 
vervolglocaties, is het aantal weer op bijna hetzelfde niveau. Omdat het perspectief op uitplaatsing naar 
nieuwe, structurele locaties van COA minimaal is, heeft Nidos eenmalig enkele tijdelijke 
noodopvanglocaties geopend. Hoewel Nidos waardering heeft voor de inzet van de gemeenten waar deze 
jongeren welkom zijn, kan het zo niet langer.  
 
Oplossingen voor het capaciteitstekort van opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
(amv) zijn voorhanden. Het COA probeert plekken op reguliere AZC’s vrij te maken, maar heeft vooral 
behoefte aan structurele locaties voor 50 amv als POA. En Nidos kan snel duurzame en structurele 
kleinschalige opvang vormgeven, met opvang in met name eengezinswoningen (KWE’s). Deze opvang is 
door de kleinschaligheid per locatie snel te realiseren en legt – door grote spreiding – minder druk op lokaal 
draagvlak. Mede daarom is in de brief “Besluitvorming Opvangcrisis” van 26 augustus jl. het verzoek van 
Nidos aan gemeenten van 25-30 eengezinswoningen per provincie opgenomen (350 in totaal). Deze 
woningen – samen goed voor opvang voor 1400 amv – kunnen de capaciteit op korte termijn op orde 
brengen. En aangezien het gaat om opvang voor jongeren met een verblijfvergunning – of naar verwachting 
die op korte termijn verkrijgen – tellen zij mee voor de taakstelling en is dit een onderdeel van de 
huisvesting vergunninghouders. Voor alle duidelijkheid dit betreft 350 extra woningen ten opzichte van de 
reeds beschikbaar gestelde huizen/locaties door de gemeenten.  
 
Snelheid is echter van belang. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen hebben naast fysieke huisvesting 
ook begeleiding nodig, waardoor er enkele weken nodig zijn van het aanbod van een woning tot de 
plaatsing van jongeren. Met de noodopvanglocaties die nu gerealiseerd zijn, hebben we enkele weken de 
tijd om te voorkomen dat jongeren geen bed hebben. De uitvraag van Nidos van 1000 opvangplekken 
vanuit uw regietafel aan de provinciale regietafels in uw brief van november 2021, heeft in een tijdsperiode 
van 9 maanden geleid tot bij benadering 300 plekken. 
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Hierbij doe ik een dringend beroep  op de gemeenten, samenkomend in de PRT’s, om nu snel en 
daadkrachtig in te springen op onze aanvullende vraag van de 25-30 eengezinswoningen per provincie. 
Deze opvang is zeer kleinschalig, past in het opvangmodel en biedt dus een snel en structureel alternatief 
voor de vele alleenstaande minderjarigen in grote noodvoorzieningen. Met de concrete toezegging van het 
kabinet voor de structurele financiële dekking van de verlengde opvang en begeleiding van ex-amv’s vanaf 
2023, ga ik ervan uit dat de huidige terughoudendheid bij een deel van de gemeenten om ons verzoek te 
realiseren komt te vervallen.  
 
Mijn verzoek is dan ook om hierover concrete afspraken te maken in uw vergadering van 6 september a.s. 
 
Hoogachtend, 
 

 
A.P.J. Klijn 
Bestuurder Nidos  
 


