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Geachte kamerleden,
Graag vragen wij dringende aandacht voor het voorgenomen besluit van het COA om het
AZC Musselkanaal te sluiten, vanwege de enorme impact die deze sluiting zal hebben op de
regio. Wij verzoeken u om mee te denken over het bespreekbaar maken van de gevolgen
van de keuze die het COA maakt en het beïnvloeden van deze keuze.
Gevolgen voor de regio
De sluiting van AZC Musselkanaal heeft grote gevolgen voor werknemers, bewoners en de
gemeenschap van Musselkanaal. De aanwezigheid van het AZC zorgt voor
werkgelegenheid. AZC Musselkanaal lijkt nu te moeten wijken omdat in de provincie
Groningen ook een Aanmeldcentrum is gehuisvest. Bewoners van een Aanmeldcentrum
verblijven slechts van korte duur aldaar om vervolgens verspreid te worden over het land.
Een belangrijk deel van deze opvangplaatsen is daarmee gereserveerd voor tijdelijke
bewoners die significant in mindere mate bijdragen aan de (structurele) ontwikkeling van
de regio.
Na het doorvoeren van het laatste krimpbesluit door het COA zullen de provincies Friesland
en Drenthe ieder 2000 opvangplaatsen hebben, tegenover 600-1000 opvangplaatsen in de
provincie Groningen. De aanwezigheid asielzoekers en statushouders biedt
werkgelegenheid aan werknemers die betrokken zijn bij het AZC en geeft daarnaast een
positieve impuls aan de lokale economie. Concreet betekent de keuze van het COA om de
opvangplaatsen in het Aanmeldcentrum mee te rekenen in het totale aantal
opvangplaatsen voor de provincie Groningen, dat de provincie Groningen hierdoor
benadeeld wordt en niet volledig mee kan delen in de positieve effecten.
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Gevolgen voor de gemeenschap
Het AZC in Musselkanaal vangt al meer dan 25 jaar asielzoekers op. De aanwezigheid van
het AZC en haar bewoners in het dorp heeft nooit tot problemen geleid. Het AZC maakt
volledig onderdeel uit van de gemeenschap van Musselkanaal. En is daarom ook niet meer
weg te denken uit deze gemeenschap. Er zijn geen drempels tussen bewoners van het AZC
en bewoners uit de buurt.
Participatie en integratie
In Musselkanaal zijn diverse initiatieven ontstaan om de integratie en participatie van
de bewoners te bevorderen. Het programma Work Out maakt deel uit van de integrale
gebiedsontwikkeling van Musselkanaal. Bewoners worden ondersteunt bij de organisatie
van activiteiten, participatie en beheer van voorzieningen en openbare ruimte. Het doel
van dit project is dat de deelnemers aan het project uiteindelijk een grotere kans op
regulier werk hebben. Dit project draagt tevens bij aan de sociale samenhang in het dorp en
de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving. De bewoners van het AZC
participeren in deze projecten en integreren hierdoor in de samenleving.
De bewoners van meerdere lokale woonzorgcentra kunnen, tot nu toe, rekenen op de inzet
van bewoners van het AZC, die op structurele basis helpen als vrijwilliger bij diverse
waardevolle activiteiten. Hierdoor maken zijn kennis met onze cultuur, leren zij onze taal
beter beheersen en spelen zij een belangrijke rol in activiteitenaanbod aan de bewoners
van het woonzorgcentrum. Wederkerend wordt er vrijwillig ondersteuning geboden aan
een zinvolle dagbesteding en is er sprake van wederzijdse inclusie.
Gevolgen voor de bewoners
Musselkanaal biedt onder andere kleinschalige opvang voor bewoners met een
zorgbehoefte.
Begeleiding zwangere bewoners met risico op complicaties
Zwangere bewoners kunnen rekenen op een professionele begeleiding van New Life
(verloskundigenpraktijk). Op dit moment worden een groot aantal zwangerschappen van
asielzoeksters in Nederland begeleid door New Life. Belangrijk hierbij is dat deze groep
vanaf de aankomst tot de plaatsing in Musselkanaal gezien worden door dezelfde
professionals. Dit is alleen mogelijk als een satellietvestiging (zoals bijvoorbeeld
Musselkanaal) zo dicht bij het Aanmeldcentrum gevestigd is.
Eerder onderzoek toonde aan dat vrouwen in asielzoekerscentra een risico hebben op
ernstige complicaties tijdens de zwangerschap en door uiteenlopende oorzaken meer
medische aandacht nodig hebben. Asielzoeksters hebben over het algemeen meer
complicaties in hun zwangerschap en afwijkingen bij hun kinderen. Dit wordt op dit
moment wetenschappelijk onderzocht door het UMCG. Binnenkort zullen hierover cijfers
gepubliceerd worden.
Zodra een zwangerschap zich in het laatste stadium bevindt (>34 weken), dan geldt er een
transferstop, waardoor de procedure vertraagd of stopgezet wordt. Door de transferstop
mogen zij niet van zorgverlener wisselen, waardoor de continuïteit van zorg verstoord
wordt. Dit is reeds jaren beleid binnen het COA.
Door Musselkanaal te sluiten wordt de continuïteit in zorg weggenomen die zo hard nodig
is voor deze kwetsbare groep.
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Mensenhandel
Veel zwangeren zijn betrokken geraakt bij mensensmokkel tijdens hun vlucht. Deze dames
zijn getraumatiseerd en hebben extra begeleiding nodig van de verloskundige,
gynaecoloog, zedenpolitie en medisch maatschappelijk werk. Op dit moment is de keten
goed ingericht waardoor er goede begeleiding gegeven kan worden.
Het helpt in de verwerking van een dergelijk trauma dat lotgenoten samen zijn. In sommige
gevallen biedt adoptie een mogelijkheid. Door de inzet van het Refaja ziekenhuis kan er ook
gekeken worden naar de belangen van het (ongeboren) kind.
De jarenlange intensieve samenwerking tussen alle partners heeft er toe bijgedragen dat op
dit moment goede begeleiding geboden kan worden en daarmee het aantal risico’s
gereduceerd wordt.
Gevolgen voor werknemers
Tot slot is een niet onbelangrijk gevolg van de sluiting van het AZC dat veel mensen in de
regio hun baan verliezen. De werknemers op het AZC zullen verder moeten reizen naar hun
nieuwe werkplek. Dit geldt ook voor beveiligers van deze locatie.
De school heeft een locatie anderstaligen. Een groot deel van de leerlingen is afkomstig uit
het AZC. Door de sluiting zullen vermoedelijk 10 leerkrachten ander werk moeten zoeken.
De school geeft de bewoners de gelegenheid om te participeren in de organisatie door de
bewoners in te zetten als overblijfouders, het verzorgen van de catering bij vieringen, het
vertalen van brieven voor de ouders en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
rondom de school.
Ook is er een peuterspeelzaalgroep opgericht voor de kinderen van het AZC. De groep
wordt aangestuurd door professionele krachten die ondersteund worden door vrijwilligers
en bewoners, zowel van het AZC als vanuit het dorp. Voor deze groep is geen toekomst
meer als het AZC gaat sluiten.
Ook de lokale middenstand zal de gevolgen van de sluiting van het AZC gaan merken
doordat er een groot aantal bewoners zal vertrekken naar andere locaties.
Het is dus evident dat sluiting voor Musselkanaal op z’n zachtst gezegd een gevoelig verlies
betekent. Het AZC met haar bewoners is zó vervlochten met de gemeenschap dat de
aanwezigheid van het AZC een verrijking is voor Musselkanaal. Alles waar de afgelopen
jaren zo hard aan gewerkt is, zal met de sluiting als een kaartenhuis ineen storten en zal
een ontwrichting van de gemeenschap tot gevolg hebben.
We verzoeken u om uw invloed aan te wenden met het doel om de sluiting van AZC
Musselkanaal te laten heroverwegen.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal
Stichting Welstad, onderdeel van de Tintengroep
Activiteiten-Begeleiding woonzorgcentrum de Heggerank, Musselkanaal
Woonzorgcentrum Beukenhof, Musselkanaal
Regionale Scholengemeenschap Ter Apel
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OBS Wereldwijs, openbare school voor de eerste opvang van asielzoekerskinderen en
anderstaligen
Stichting Peuterwerk Welstad, peuteropvanggroep Puk en peuterspeelzaal Drie Turven
Hoog
Ondernemersvereniging Musselkanaal
Verloskundigenpraktijk New Life Ter Apel/Stadskanaal
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