
    
 
Verzoek tot interpellatie ex. art. 37 RvO van GroenLinks en de ChristenUnie voor de 
raadsvergadering van 21 december 2011 
Onderwerp: uitvoering van de motie over de subsidiëring van het project Perspectief 
 
Groningen, 19 december 2011 
 
 
Voorzitter, 
 

Al sinds 2005 wordt door Vluchtelingenwerk een project voor ex-AMV’s (Alleenstaande 
Minderjarige Vluchtelingen) uitgevoerd.  
Het project werd in het begin betaald door de gemeente Groningen en de provincie samen, 
daarna alleen door de gemeente en in de periode van 1 oktober 2009 tot 1 april 2011 was er 
ook een landelijke bijdrage. In deze periode kreeg het project de naam Perspectief (de 
landelijke naam voor projecten voor ex-AMV’s in 19 steden). 
 
Perspectief bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen: juridische en 
maatschappelijke begeleiding voor ex-AMV’s, leefgeld en de zgn. huiskamer (een 
ontmoetingsruimte voor de jongeren).  
Het project kent twee kanten: enerzijds wordt er gewerkt aan òf een verblijfsvergunning voor 
de jongere òf aan terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast is het project er in 
Groningen in ieder geval op gericht om de jongeren uit de illegaliteit te houden en een 
leefbaar bestaan te bieden d.m.v. het leefgeld en de ontmoetingsruimte. 
 

Om voor 2012 zeker te stellen dat er geld voor het AMV-project Perspectief zou zijn, hebben 
GroenLinks en SP, net als in 2010, bij het Voorjaarsdebat een motie ingediend en gevraagd 
aan het college om bij de begroting voor 2012 geld te reserveren voor het project.  
Een ruime meerderheid van de raad heeft deze motie gesteund. 
 
Het college heeft vervolgens in de voortgangsrapportages over de afhandeling van de moties 
die bij het Voorjaarsdebat zijn ingediend tot twee keer toe aangegeven dat het project zou 
worden gecontinueerd en dat er geld in de begroting was opgenomen, nl. hetzelfde bedrag 
als vorig jaar voor “noodopvang vluchtelingen” 265.000 euro. 
 
In de eerste voortgangsrapportage van 14 juli 2011 is de reactie van het college: 
“door het wegvallen van de rijksbijdrage is het niet mogelijk het project Perspectief in de 
huidige vorm voort te zetten. Voor 2012 willen we nagaan op welke wijze de (materiële en 
juridische) ondersteuning van ex-AMV’s een vervolg gegeven kan worden binnen het geheel 
van voorzieningen voor asielzoekers.” 
 
Maar in de tweede voortgangsrapportage van 7 oktober 2011 wordt onomwonden gesteld: 
“wij stellen in 2012 265 duizend euro beschikbaar voor de noodopvang van asielzoekers. Het 
project Perspectief wordt eveneens uit deze middelen gefinancierd.” 
 
In de najaarsnota wordt nogmaals het bedrag genoemd en komt in de tekst de 
ondersteuning van ex-AMV’s terug. 
 
Tot slot heeft wethouder Visscher in de raadscommissievergadering O&W van 2 november 
namens het college meegedeeld, dat de landelijke bijdrage voor het project definitief weg 
zou vallen (hiervan was al langere tijd sprake), maar zij: 



“ziet in tegenstelling tot minister Leers wel resultaten van het project Perspectief, waarbij 
jonge alleenstaande asielzoekers geholpen worden terug te keren of een verblijfsvergunning 
te krijgen. De gemeente gaat met betrokken rijksdiensten, Inlia en de asielzoekers dossiers 
per persoon doorlichten om het perspectief te beoordelen en heeft een oplossing gevonden 
om andere onderdelen van het project op ongeveer dezelfde manier als voorheen door te 
zetten.” 
  
Groot was dan ook onze verbazing dat wij hoorden dat Vluchtelingenwerk op woensdag 15 
november een beschikking had ontvangen waarin de volgende mededeling werd gedaan: 
“In uw brief van 15 september 2011 vraagt u een subsidie aan voor het project Perspectief 
voor het jaar 2012. Wij wijzen uw subsidieaanvraag af. De reden hiervoor is dat de 
gemeenteraad geen subsidiebudget voor het project Perspectief uitgetrokken heeft.” 
 
Dit is in strijd met de motie die door de raad is aangenomen en in strijd met de signalen die 
het college meerdere malen heeft afgegeven over de uitvoering van die motie. 
Het college heeft meerdere malen de gelegenheid gehad de raad te informeren over het 
eventueel stopzetten van het project Perspectief of het op een andere manier invullen 
daarvan. Dat is niet gebeurd. 
Ook de mededeling in de beschikking dat de gemeenteraad geen budget zou hebben 
uitgetrokken voor het project is niet correct; meerdere malen in vanuit de raad aangedrongen 
op financiering van het project en de raad heeft o.a. voor dit doel in de begroting 265.000 
euro gereserveerd. 
 
Wij zijn bijzonder ontstemd over het feit dat het erop lijkt dat het project ondanks alle 
positieve signalen van het college toch niet dreigt te kunnen doorgaan. Tevens bevreemdt 
het ons dat wij dit van een derde moeten horen. 
Graag horen wij de reactie van het college. 
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