Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

187/2014
4 december 2014

T.M.M. Kok
Brief COA

Aanleiding
Brief COA over financiering jeugdzorg.

Inhoud mededeling
Ons college heeft nadere vragen gesteld aan het COA over financiële consequenties decentralisatie
jeugdzorg in relatie tot de gesprekken over een nieuwe bestuursovereenkomst tussen COA en de
gemeente Aalten.
Bij brief van 3 december deelt het COA mede dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren en
het financieren van de totale jeugdzorg (inclusief jeugdbescherming, jeugdreclassering
en gesloten jeugdzorg) bij het ministerie van VenJ – en daarmee bij het COA – belegd
blijft.
Naar aanleiding van deze brief gaat ons college een ruimtelijke afweging maken ten aanzien van het
verzoek van het COA. Wij zullen u tijdig op de hoogte stellen van ons voornemen.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Brief COA d.d. 3-12-2014
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Geachte heer Kok, beste Ted,

Op woensdag 26 november hebben wij kort telefonisch contact gehad inzake uw nadere
vragen over financiële consequenties decentralisatie jeugdzorg in relatie tot de
gesprekken over een nieuwe bestuursovereenkomst tussen COA en uw gemeente.
Met deze brief bevestig ik de telefonisch besproken afspraken die het COA inmiddels
maakte met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG.
Deze afspraken zijn:
- het COA zal in ieder geval de komende drie jaar (2015, 2016 en 2017) zorgdragen
voor de organisatie en de financiering van de jeugdzorg voor de bewoners van het
COA;
- na drie jaar worden de gemaakte afspraken geëvalueerd en indien nodig worden de
gemaakte afspraken herijkt;
- tussen VNG en VenJ worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met een
verdere verhoogde instroom.
Inhoudelijk betekent dit concreet dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren en
het financieren van de totale jeugdzorg (inclusief jeugdbescherming, jeugdreclassering
en gesloten jeugdzorg) bij het ministerie van VenJ – en daarmee bij het COA – belegd
blijft.
Nu deze garantie voor 2015, 2016 en 2017 vanuit het COA voor deze vorenvermelde
zaken is gegeven staat niets een besluit van de gemeente Aalten in de weg ten aanzien
van de heropening van het azc. Hierbij ga ik er van uit, dat er gedurende de resttermijn
van de voorliggende concept bestuursovereenkomst ook na deze drie jaar sluitende
afspraken met het miniserie en de VNG kunnen worden gemaakt.
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Ik verzoek u dit besluit met spoed te nemen zodat de voorbereidingen voor de
heropening van het centrum kunnen worden vervolgd.
In afwachting van uw bericht.
Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers

drs. J.H. Helder
lid van het bestuur
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