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Door middel van deze brief wil ik u informeren over de mogelijke opvang van Alleenstaande 
Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in het pand aan de Panovenweg 14 in Rekken.  
 
Aanleiding  
De opvang van vluchtelingen is momenteel een maatschappelijk urgent thema. We hebben als 
gemeente een formeel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om 
aan de Panovenweg 14 in Rekken een AMV opvang te realiseren. Het gaat om een Proces Opvang 
Locatie waar jongeren zitten gedurende hun asielprocedure. Het COA heeft het pand bekeken en 
geschikt bevonden voor de opvang van 50 tot 80 jongeren. Dit voor een periode van 10 jaar. In de 
gemeente Berkelland hebben we eerder ervaring opgedaan met de opvang van AMV in Borculo, op 
het terrein van de Leo stichting.  
 
Wat is een Proces Opvang Locatie?  
Op een Proces Opvang Locatie zitten jongeren tussen de 15 en 18 jaar, zowel jongens als meisjes. 
De jongeren komen uit heel de wereld. Op dit moment komen de meeste jongeren uit Syrië en 
Eritrea. De jongeren hebben veel meegemaakt. Maar dat betekent niet dat ze allemaal 
getraumatiseerd zijn. Een veilige opvangplek en de juiste begeleiding zorgen dat er ruimte is voor de 
jongeren om tot rust te komen en zich voor te bereiden op hun toekomst.  
 
Er is, naast beveiliging, 24 uur per dag professionele begeleiding voor de jongeren. Het begeleiden 
van een groep van 50 AMV wordt gedaan door circa 21 fte aan begeleiders. De jongeren zijn 
leerplichtig en gaan naar school. Per dag zijn er 3 begeleiders in de ochtend aanwezig en rond de 5 
in de middag en avond. De praktijk leert dat dit voldoende is voor deze groepsgrootte. Alle jongeren 
krijgen een mentor die hen helpt in het traject en in hun eigen ontwikkeling. Los van de begeleiders 
is er ook een gedragsdeskundige gekoppeld aan de locatie en heeft elke jongere een 
jeugdbeschermer vanuit voogdijorganisatie Nidos. Naast de inzet van COA medewerkers kan er 
aanvullende begeleiding zijn, bijvoorbeeld van interculturele mediators. 
 
De jongeren volgen een vast dag- en nachtritme. Van hun mentor leren ze de Nederlandse 
gewoonten en gebruiken en vaardigheden zoals zelf koken, boodschappen doen, hygiëne etcetera. 
Ze worden begeleid naar de supermarkt waar ze inkopen kunnen doen. Ook worden er diverse 
activiteiten georganiseerd voor de jongeren. Bij alle afspraken die jongeren buiten de deur hebben, 
wordt bekeken wat de begeleidingsbehoefte van een jongere is.  
 



  

Het COA zet in op een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals omwonenden, 
gemeente, politie en Nidos. Dit onder andere door regelmatig overleg met alle partijen. Hierdoor 
kunnen signalen vroegtijdig worden opgepikt.  
 
Stand van zaken  
De gemeente heeft nog geen besluit genomen. Dit vraagt namelijk een zorgvuldig proces, met 
betrokkenheid van de gemeenschap. Op 20 juni is er een eerste informatiebijeenkomst geweest 
voor direct omwonenden waar vragen zijn beantwoord en zorgen zijn gedeeld. Het verslag van deze 
bijeenkomst is digitaal beschikbaar via de website van de belangenvereniging in Rekken: 
https://www.info-rekken.nl/nieuws/openbaar-verslag-informatieavond-verkenning-amv-opvang-
rekken/.  
 
Vervolgstappen 
We gaan een aantal stappen zetten, voordat we het college van B&W laten besluiten of er een 
opvanglocatie voor AMV komt in Rekken. Dit doen we in samenwerking met de DorpsCoöperatie 
Rekken (DCR): 
  

1. Brede werkgroep  
Er wordt momenteel een brede werkgroep geformeerd die als een tijdelijke commissie onder 
de DCR wordt geplaatst. De werkgroep is een afvaardiging van de buurt en Rekken en 
aangrenzende buurtschappen, zoals Honesch Langelo. De werkgroep gaat in september en 
oktober in een aantal sessies dieper in op de belangrijkste vragen en zorgen die spelen, 
zoals veiligheid en begeleiding van de jongeren. De werkgroep neemt ook de uitkomsten 
van de buurtenquête mee die werkgroep De Kolonie, op eigen initiatief, heeft verzameld. 
Deze brede werkgroep werkt toe naar een advies richting het college.  
 
Voelt u zich betrokken en wilt u een bijdrage leveren aan dit proces dan kunt u zich opgeven 
voor de werkgroep bij de DCR via dorpscooperatierekken@gmail.com.  
 

2. Excursie 
In de 2e helft van september wordt er een excursie georganiseerd naar een AMV opvang in 
Baarn. Interesse om mee te gaan kan worden doorgegeven bij de gemeente via 
karolien.dekkers@gemeenteberkelland.nl.   
 

3. Brede informatiebijeenkomst  
In oktober of november organiseren we opnieuw een informatiebijeenkomst, ditmaal breder 
voor het hele dorp (en aangrenzende buurtschappen).  

 
4. Collegebesluit 

Na bovenstaande stappen besluit het college van B&W - naar verwachting in november - of 

ze groen licht geeft voor de AMV opvang of niet. Hierin worden het advies van de brede 

werkgroep en de omgevingsanalyse van de gemeente meegenomen.  

 
Heeft u nog vragen? 
Belt u dan gerust. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0545 – 250 250 of via 
info@gemeenteberkelland.nl o.v.v. AMV Rekken.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
de burgemeester van Berkelland, 

 
drs. J.H.A. van Oostrum 
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