
B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van het bijgevoegde tussentijdse verslag van het AMA-perspectiefproject
in Noord-Holland en stemt in met een verlenging van het project met maximaal nog één jaar,
ingaande 01-07-2008.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 48.893. Het besluit wordt gedekt uit programma ‘Besteding 
Kabelgelden 2008 (amendement (13/1) gemeenteraad 07-02-08, reservering€ 50.000 tbv het 
Minimabeleid (B&W-besluit: 26-02-08; reg. Nr. 2008/27588).

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht

Portefeuille H. van der Molen
Auteur J.S. RaksowidjojoNota van B&W
Telefoon 5114336
E-mail: jsraksowidjojo@haarlem.nl
SZW/BB Reg.nr. 2008/33222
Bijlage: evaluatie AMA-project

Onderwerp
Verlenging AMA-perspectiefproject

B & W-vergadering van 8 april 2008

Bestuurlijke context
In juli 2007 heeft de raad ingestemd met het AMA-perspectiefproject in Noord-Holland (2007/110909).
Hiervoor is een bijdrage verleend van € 48.893. Na ¾ jaar hebben wij een tussenstand opgemaakt.
Hierin blijkt dat het project een verlenging nodig heeft van nog één jaar. Deze notitie betreft ons
voorstel tot verlenging van het project.

Het AMA-perspectiefproject is een regionaal samenwerkingsverband ten behoeve van de opvang en
begeleiding van alleeenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s). Aan het AMA-perspectiefproject in
Noord-Holland nemen deel de gemeenten Alkmaar, Haarlem, Zaanstad en de provincie Noord-Holland.
Het project kent steunpunten in Haarlem, Alkmaar en Zaanstad; looptijd van het project was gesteld op
1 jaar tot 01-07-2008.

De doelgroep betreft jongeren waarvan hun opvang van rijkswege wordt beeindigd, wanneer zij hun 18
jarige leeftjd hebben bereikt. Van hen wordt vewacht dat zij naar hun land van herkomst terugkeren. De
jongeren gaan echter in vele gevallen niet terug, maar gaan in plaats hiervan zwerven of verdwijnen in
de illegaliteit.

In de afgelopen periode is veel tijd besteed in het bereiken van de jongeren en het starten van juridische-
en psycho-sociale begeleiding. Aan de begeleiding voor terugkeer is het project nog niet toegekomen.
De opzet en aanpak is gericht op:
- het voorkomen van zwerven, illegaliteit, criminaliteit en overlast
- voor degenen die definitief terugmoeten, bewust te maken, voor te bereiden en toe te rusten voor

hun terugkeer
- voor degenen die legaal in Nederland kunnen verblijven, is het doel: integreren, traumaverwerking
en voorkomen dat ze ‘in de fout gaan’.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat meer dan de helft van de jongeren (44) deelneemt aan het project; de
helft (35) van het aantal jongeren volgt een traject via het steunpunt en voor 18 jongeren is alsnog een
verblijfsvergunning gerealiseerd. In de komende periode wordt er verder gewerkt om de rest van de
jongeren te bereiken en hen in een traject van het steunpunt te krijgen. Daarnaast wordt stevig ingezet
op begeleiding voor terugkeer naar het land van herkomst.

Op dit moment zijn de gemeenten met de Staatssecretaris in gesprek om te pleiten voor een landelijke
regeling bij de opvang van AMAs en om te komen tot afspraken voor een sluitende aanpak in het beleid
(motie Spekman). Het AMA-perspectiefproject NH loopt vooruit op deze landelijke ontwikkeling.





































































Onderwerp: Verlenging AMA-perspectiefproject

In juli 2007 heeft de raad ingestemd met het AMA-perspectiefproject in Noord-
Holland (2007/110909). Hiervoor is een bijdrage verleend van € 48.893. Na ¾ jaar
hebben wij een tussenstand opgemaakt. Hierin blijkt dat het project een verlenging
nodig heeft van nog één jaar. Deze notitie betreft ons voorstel tot verlenging van het
project.

Het AMA-perspectiefproject is een regionaal samenwerkingsverband ten behoeve
van de opvang en begeleiding van alleeenstaande minderjarige asielzoekers
(AMA’s). Aan het AMA-perspectiefproject in Noord-Holland nemen deel de
gemeenten Alkmaar, Haarlem, Zaanstad en de provincie Noord-Holland. Het
project kent steunpunten in Haarlem, Alkmaar en Zaanstad; looptijd van het project
was gesteld op 1 jaar tot 01-07-2008.

De doelgroep betreft jongeren waarvan hun opvang van rijkswege wordt beeindigd,
wanneer zij hun 18 jarige leeftjd hebben bereikt. Van hen wordt vewacht dat zij
naar hun land van herkomst terugkeren. De jongeren gaan echter in vele gevallen
niet terug, maar gaan in plaats hiervan zwerven of verdwijnen in de illegaliteit.

In de afgelopen periode is veel tijd besteed in het bereiken van de jongeren en het
starten van juridische- en psycho-sociale begeleiding. Aan de begeleiding voor
terugkeer is het project nog niet toegekomen.
De opzet en aanpak is gericht op:
- het voorkomen van zwerven, illegaliteit, criminaliteit en overlast
- voor degenen die definitief terugmoeten, bewust te maken, voor te bereiden en

toe te rusten voor hun terugkeer
- voor degenen die legaal in Nederland kunnen verblijven, is het doel:
integreren, traumaverwerking en voorkomen dat ze ‘in de fout gaan’.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat meer dan de helft van de jongeren (44) deelneemt
aan het project; de helft (35) van het aantal jongeren volgt een traject via het
steunpunt en voor 18 jongeren is alsnog een verblijfsvergunning gerealiseerd. In de
komende periode wordt er verder gewerkt om de rest van de jongeren te bereiken en
hen in een traject van het steunpunt te krijgen. Daarnaast wordt stevig ingezet op
begeleiding voor terugkeer naar het land van herkomst.

Op dit moment zijn de gemeenten met de Staatssecretaris in gesprek om te pleiten
voor een landelijke regeling bij de opvang van AMA’s en om te komen tot 
afspraken voor een sluitende aanpak in het beleid (motie Spekman). Het AMA-
perspectiefproject NH loopt vooruit op deze landelijke ontwikkeling.

Wij stellen de raad voor:
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Registratienummer

(in te vullen door griffie)
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1. Kennis te nemen van het bijgevoegde tussentijdse verslag van het AMA-
perspectiefproject in Noord-Holland en stemt in met een verlenging van het
project met maximaal nog één jaar, ingaande 01-07-2008.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 48.893, de baten van het besluit bedragen
€ 0. Het besluit wordt gedekt uit programma ‘Besteding Kabelgelden 2008 
(amendement (13/1) gemeenteraad 07-02-08, reservering€ 50.000 tbv het 
Minimabeleid (B&W-besluit: 26-02-08; reg. Nr. 2008/27588).

3. De betrokkenen daags na besluitvorming te informeren over dit besluit

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde tussentijdse verslag van het AMA-
perspectiefproject in Noord-Holland en stemt in met een verlenging van het
project met maximaal nog één jaar, ingaande 01-07-2008.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 48.893, de baten van het besluit 
bedragen€ 0. Het besluit wordt gedekt uit programma ‘Besteding 
Kabelgelden 2008 (amendement (13/1) gemeenteraad 07-02-08, reservering
€ 50.000 tbv het Minimabeleid (B&W-besluit: 26-02-08; reg. Nr.
2008/27588).

3. De betrokkenen daags na besluitvorming te informeren over dit besluit

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


