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de raadsleden

de heer C. Achten en de heer W. Dekker

bijlage(n)
betreffende Artikel43-vragen inzake Onderwijs aan AMV

Geachte raadsleden,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
Onderuvijs aan AMV-ers delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

lnleiding
Roermond heeft ervoor gekozen om in het kader van de kleinschalige opvang van
vluchtelingen, hulp te bieden aan zogeheten AMV's. Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen. In de loop van de afgelopen weken zijn de eerste groepen ingestroomd en
geh u isvest. Goede afspraken met keten partners en ondersteu n i ngs i nstanties
lijken vruchten af te werpen. Hiermee voldoet de gemeente ruimschoots aan de door het Rijk
opgelegde verplichting. Een standpunt dat de volledige instemming en ondersteuning van D66
heeft.
Gemeenteraad en commissie B&S zijn voortdurend door de wethouder op de hoogte gehouden
van de aanpak en de ontwikkelingen op dit gebied. Groot waren onze teleurstelling en ons
ongenoegen om tijdens de laatste commissie B&S te horen dat er op het gebied van onderwijs
nog niets is geregeld en er ook nog niet direct uitzicht is op verbetering van deze situatie.
Dit in de wetenschap dat onderwijs, met name aan de categorie jongeren van 15 tot en met 18
jaar, uitermate belangrijk is. Het brengt rust en regelmaat in hun leven, het geeft hun een doel
en biedt perspectief. Bovendien vergroot het de kans op werk en kan het de integratie
versnellen.

Vraag 1. Bent u het met ons eens dat onderwijs een heel belangrijk aspect is in de
integratie van vluchtelingen
in onze stad?
Wijzijn het met u eens dat onderuvijs een belangrijk aspect is in de integratie en
dagbesteding van de in Roermond woonachtige statushouders.
ln november 2015 heeft Rubicon gemeld dat zij in samenwerking met Wonen Zuid
in Roermond AMV-ers gingen huisvesten.
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Rubicon is er in de daaropvolgende bijeenkomsten ook op gewezen dat het
zorgdragen voor het volgen van onderwijs door de AMV-ers, door de gemeente als
voorwaardelijk wordt gezien voor huisvesting en een goede integratie van deze
groep jongeren in onze stad.

Onder wiens verantwoordelijkheid valt het aanbieden van onderwijs aan
vluchtelingen?
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van ondenvijs aan
jongeren in de leerplichtige leeftijd. Ouders, en in het geval van de AMV-ers de
voogden van het NIDOS, zijn op grond van de leerplichtwet verplicht ervoor zorg te

dragen dat jongeren de school ook daadwerkelijk (kunnen) bezoeken. De gemeente

heeft een handhavende rol op grond van de Leerplichtwet om ervoor te zorgen dat
leerplichtige jongeren daadwerkelijk ondenruijs volgen.

Kunt u aangeven welke stappen de gemeente gezet heeft in de voorbereiding
om goed onderwijs voor deze groep te organiseren en wat er precies is
misgegaan? Wat is hiervan de oorzaak geweest? Wat is
precies de rol die de gemeente heeft gespeeld in de aanpak van onderwijs aan
AMV'S?
Wij hebben, vanaf het moment dat bekend is dat AMV-ers in Roermond komen
wonen, contact gelegd met Mundium (de onderwijsinstelling voor de AMV-ers) om

na te gaan of er, zoals aangegeven door Rubicon, daadwerkelijk onderwijs
geboden kon worden aan de beoogde groep in Roermond. Dit is in een ambtelijk
overleg met de directie van de onderwijsinstelling (medio december 2015)
bevestigd, maar gelijktijdig werd aangegeven dat er ook wachtlijsten bestaan.
Daarbij is ook aangegeven dat plaatsing van nieuwe instroom, na de eerste groep

die al vanaf 18 januari in Roermond woonachtig is , daardoor niet altijd gelijktijdig

met de datum van huisvesting kan plaatsvinden. De reden hiervoor is ruimtegebrek
en gebrek aan gekwalificeerd personeel. Mundium verzorgt het NT2 onderwijs
(onderwijs vooral gericht op het verwerven van de Nederlandse taal om instroom in

regulier onderwijs mogelijk te maken) voor kinderen van allochtone afkomst voor de
gehele regio. Men heeft ook aangegeven dat de grote toestroom van leerlingen,

mede vanuit de regio, er debet aan is dat niet alle jongeren gelijktijdig met hun

verhuizing naar de woongemeente (in de regio) kunnen instromen in het onderwijs.
Gelijktijdig zijn daartoe wel alle werkzaamheden door hen gestart die dit mogelijk
moeten maken.

Resultaat is, dat van de inmiddels 47 in Roermond woonachtige AMV-ers, mede

door de bemiddeling vanuit de gemeente, 45 jongeren naar school gaan en 2
jongeren op de wachtlijst staan om op korte termijn in te kunnen stromen. De rol

van de gemeente is hierbij louter bemiddelend. Zo zijn er onder regie van de
gemeente afspraken gemaakt tussen Rubicon en Mundium over de snelheid van
instroom en de afstemming tussen beide organisaties met betrekking tot huisvesting
van nieuwe AMV-ers. Ook is vanuit de gemeente aangeboden mee te willen denken
over passende huisvesting en is aangegeven dat een eventuele aanvraag om een
vergunning voor het plaatsen van tijdelijke leslokalen voortvarend zal worden
behandeld.
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Door Mundium wordt de voorkeur gegeven aan het zelf zoeken van huisvesting op
de eigen locatie en men zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden aldaar.
Vanuit de gemeente is met Rubicon afgesproken dat er in Roermond geen nieuwe
AMV-ers gehuisvest worden totdat door Mundium de garantie kan worden gegeven

dat jongeren binnen 2 weken na hun aankomst regulier onderwijs kunnen volgen.
De tussenlíggende periode wordt dan gebruikt voor screening van het niveau van
de AMV-ers door Mundium en het kennismakingstraject met de woonomgeving door
Rubicon. Mundium heeft in Roermond op korte termijn al 130 extra jongeren

(waaronder de Roermondse AMV-ers) laten instromen.

Door de bank genomen is de bereidheid bij onderwijsorganisaties en
vrijwilligers in den lande om iets te doen aan onderwijs aan vluchtelingen
groot. Weet u hoe dat in Roermond is?
Wij herkennen ons in dit beeld voor wat betreft de situatie in Roermond. Vanuit de
onderuvijsinstelling wordt binnen de gegeven mogelijkheden en mede gelet op de

hoge instroom veel extra inspanning geleverd om de statushouders die in
Roermond woonachtig zijn snel toegang te geven tot ondenivijs. Vluchtelingenwerk
Nederland heeft in een eerder stadium ook al aangegeven over een extra toeloop
aan vrijwilligers te beschikken.

ln de bijlage bij de besluitenlijst van de commissie B&S van dinsdag l5 maart
wordt uitgebreid aandacht besteed aan statushouders en vluchtelingen. Alle
ketenpartners worden geconsulteerd en benoemd, behalve het onderwijs. Wat
is de reden hiervan?
De contacten met het ondenrvijs verlopen primair via Rubicon. Wij hebben de
onderwijsinstelling niet direct benoemd omdat wij daar, behoudens bemiddeling bij

de plaatsing van de AMV-ers van Roermond, geen rechtstreeks contact mee
hebben daar waar het gaat om de plaatsing van de statushouders. Omdat wij

succesvol hebben kunnen bemiddelen bij de toelating tot het onderwijs van de
Roermondse jongeren hebben wij dit niet expliciet zo benoemd in de door de

wethouder lntegratie toegelichte bijlage bij de besluitenlijst van de commissie BS.

Bent u bereid om in een versneld tempo, samen met onderwijsinstellingen,
onderwijs voor AMV's te organiseren? Roermond beschikt o.a. over een AZG-

school (Brink) en over NT2onderuvijs (Mundium).
Onze aanpak heeft ertoe geleid dat de Roermondse jongeren relatief snel na hun

huisvesting in Roermond geplaatst werden op school. Daar waar dit noodzakelijk is

bemiddelen wij in de toelating tot het onderwijs van Roermondse jongeren. lndien er
knelpunten door ons worden geconstateerd in de plaatsing nemen wij hierin een

actieve bemiddelende rol in. Op dit moment is er geen noodzaak om hier anders in
op te treden dan onze werkwijze tot nu toe, gelet op het gegeven dat nagenoeg alle
Roermondse AMV-ers naar school gaan. Met betrekking tot de eerder genoemde 2
jongeren waarbij dit nog niet het geval is monitoren wij dit doorlopend en nemen we

een bemiddelende rol in indien plaatsing niet op korte termijn plaatsvindt.
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Kunt u aangeven welke acties hiertoe ondernomen worden?

lndien wij constateren dat de toelating tot het onderwijs van Roermondse jongeren

stagneert, bemiddelen wij zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 en 6.

Binnen welke termijn zullen deze acties resultaten afwerpen?

Onze aanpak leidt ertoe dat de Roermondse jongeren relatief snel na hun

huisvesting in Roermond geplaatst worden op school.
Wij hebben periodiek overleg met Rubicon, Nidos en Mundium om de voortgang

van de huisvesting en het schoolbezoek van de statushouders te bespreken. Zoals
vermeld in het antwoord op vraag 3 zijn de resultaten van de door ons ondernomen
acties zichtbaar en zijn wij voornemens doorlopend te blijven monitoren of onze
inbreng noodzakelijk is om het volgen van onderwijs door in onze gemeente

woonachtige statushouders mogelijk te maken.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts


