
MEMO

Aan : Gemeenteraad gemeente Leusden
Cc :
Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : Dinsdag 30 november 2021
Betreft : Opvang Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen in ISVW hotel

Geachte leden van de raad,

Ons college heeft vanmorgen besloten tot de tijdelijke opvang van een groep van 30 tot 45 
minderjarige vluchtelingen in het bijgebouw van de Internationale School voor de 
Wijsbegeerte (ISVW) aan de Dodeweg in Leusden. De groep Alleenstaande Minderjarige 
Vluchtelingen (AMV) zijn jongeren van 14 tot en met 17 jaar. De noodopvang is voor de duur 
van 1 maand. Met dit besluit faciliteren wij het verzoek van het Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers om onderdak te bieden aan de groeiende groep vluchtelingen in Nederland. 

De opvang in het bijgebouw van het ISVW hotel vindt plaats vanaf 6 december a.s. voor de 
periode van één maand. ISVW heeft de ruimte daarna weer nodig voor andere gasten. 
Omdat het een relatief korte periode van opvang betreft en een groot deel daarvan in de 
vakantieperiode valt, wordt geen onderwijs geboden. Wel zoekt het COA naar 
mogelijkheden voor dagbesteding. Het COA is op zoek naar inwoners en organisaties die 
activiteiten willen bieden voor de jongeren. Zij kunnen zich melden bij het COA.

Met de opvang van deze groep jongeren neemt onze gemeente verantwoordelijkheid en 
levert een bijdrage aan de acute problematiek die in de opvang van vluchtelingen is 
ontstaan. Ons besluit past bij de vraag die u in september aan ons college heeft gesteld in 
de raadsbreed gedeelde motie. Het past ook in de traditie dat de Leusdense samenleving 
zich gastvrij opstelt ten aanzien van vluchtelingen die onze hulp nodig hebben.

Om het proces in goede banen te leiden en goede contacten met het COA te onderhouden, 
is de inzet van gemeentelijke capaciteit nodig. Dit betekent dat een beperkt aantal 
werkzaamheden in deze periode vertraging kunnen oplopen. We komen daar op een ander 
moment via de RIB op terug. Met de bijdrage van het COA van maximaal € 10.000,- voor de 
onkosten van ambtelijke inzet, wordt een deel van de onkosten vergoed.

We trekken samen op met de gemeente Woudenberg. De gemeente Woudenberg biedt 
ondersteuning aan bij de opvang van de vluchtelingen in Leusden, zoals wij bij de 
crisisnoodopvang in 2015 ondersteuning hebben geboden aan de gemeente Woudenberg. 


