
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij informeren wij u over het stopzetten van de verlengde pleegzorg voor 

ex-Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s). 

Aanleiding 

Onlangs is bekend geworden dat de verlengde pleegzorg voor ex-AMV’ers 

(alleenstaande minderjarige vluchtelingen) niet door de ministeries J&V en 

VWS gefinancierd wordt. Vorig jaar is landelijk de bestuurlijke afspraak 

gemaakt tussen VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) om de 

pleegzorg te verlengen tot 21 jaar. De ex-AMV groep is daar tot onze 

verbazing niet in meegenomen. Gevolg is dat de financiering van de 

verlengde pleegzorg voor de AMV18+ per 1 april is komen te vervallen. De 

ministeries stellen gemeenten verantwoordelijk voor deze zorg en leggen daar 

ook de rekening neer.   

Verlengde pleegzorg 

Als alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland terecht komen, 

worden zij onder voogdij geplaatst van de landelijke instelling Nidos. 

Sommige jongeren worden dan opgevangen in een pleeggezin. Het gaat 

hierbij vooral om kwetsbare jongeren. Onlangs heeft Nidos een brief over 

bovenstaande aan alle gemeenten verstuurd. Zij geven aan tot half juni de 

financiering voor hun rekening te kunnen nemen, en vragen de gemeenten om 

hulp voor het vervolg. Concreet betekent dit dat vanaf half juni de rekening 

bij de gemeenten wordt neergelegd.  
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Tijdelijke oplossing 

We willen deze betreffende jongeren niet tussen wal en schip laten vallen. 

Stabiliteit in de woonsituatie is gewenst. Wij vangen daarom de ontstane 

situatie op door de verlengde pleegzorg voor deze jongeren tijdelijk te 

financieren. Dit doen we nadrukkelijk ter overbrugging; we vinden dat het 

Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen.   

 

In onze gemeente gaat het overigens om een kleine groep. Twee jongeren 

zitten momenteel al in de verlengde pleegzorg, vijf jongeren worden in het 

komende half jaar 18 en vallen dan ook onder de verlengde pleegzorg. 

 

Vervolg 

De VNG is namens gemeenten in gesprek met de ministeries. Via de G40 

wordt een gezamenlijke lobby opgestart. Zoals gezegd met als doel om het 

Rijk zijn verantwoordelijkheid te laten nemen. We informeren u in het najaar 

over de uitkomsten en het vervolg. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


