Bijlage 1 Huisreglement COA AMV

Wat zijn de huisregels?
Welkom in de opvang. Om je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal
spelregels opgesteld. Algemene regel is dat je tijdens je verblijf in de opvang de wetgeving en de
normen van de Nederlandse samenleving dient na te leven.
1. Woonruimte en leefomgeving
1.1 Eigen woonruimte
Op de locatie heb je je eigen woonruimte. We verwachten dat je deze ruimte zelf schoon en netjes
houdt. De meubels en andere voorwerpen die er staan mogen alleen worden gebruikt waarvoor ze
bedoeld zijn. Je mag geen veranderingen aanbrengen in en om de woonruimte zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het COA. Als je dat wel doet kun je aansprakelijk worden gesteld voor
de herstelkosten.
Je mag geen eigen meubels in je woonruimte neerzetten. Deze zijn namelijk niet brandveilig, de COAmeubels wel. Hetzelfde geldt voor de gordijnen, de matrassen en de dekens. Deze zijn
brandvertragend, dus daar mag je niets aan veranderen.
Bij vertrek laat je de woonruimte achter in de staat waarin je deze aantrof. Al je persoonlijke spullen
neem je weer mee. Wat je niet meer nodig hebt gooi je zelf weg.
1.2 Gemeenschappelijke woonruimte
De gemeenschappelijke woonruimte is bestemd voor jou en je medebewoners. Houd ook deze ruimte
schoon en netjes en spreek medebewoners die dat niet doen hierop aan. Datzelfde geldt voor alle
gemeenschappelijke ruimtes en terreinen van de opvanglocatie en de directe omgeving. Het is niet
toegestaan om huisdieren te houden of toe te laten op het terrein, tenzij er schriftelijk toestemming is
verkregen van de leiding van de opvanglocatie.
1.3 Toegang tot de woonruimte
Als het voor de begeleiding van jou of de groep nodig is, hebben medewerkers van het amv-team altijd
toegang tot je woonruimte. Bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden moet je COA medewerkers
toelaten tot je woonruimte. Daarbij volg je de aanwijzingen van de medewerker van het amv-team.
1.4 Zelf bewonen
De ruimte waarin je woont is alleen voor jou bedoeld en geldt gedurende je verblijf in de opvang als
jouw hoofdverblijf. Je mag er geen andere mensen in laten wonen.
1.5 Bezoekers
Bezoekers van buiten moeten zich melden bij de receptie van de locatie en bij de medewerkers van het
amv-team. De regels die voor jou gelden, gelden ook voor je bezoekers.
Tijdens schooltijden en tussen 22.00 uur en 8.00 uur mag je geen bezoek ontvangen.
1.6 Onderling bezoek
Bij gescheiden wooneenheden is tussen 22.00 en 08.00 uur geen mannenbezoek toegestaan in de
vrouwenwoonunits en geen vrouwenbezoek in de mannenunits.
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2. Wat mag niet?
2.1 Discriminatie, intimidatie en geweld
Gewelddadig gedrag en discriminatie en intimidatie van medebewoners, medewerkers en andere
mensen waar je mee te maken krijgt is verboden. Opmerkingen of andere beledigende uitingen over
geloof, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd of nationaliteit worden niet getolereerd.
2.2 Drugs, alcohol, qat en wapens
Bezit en/of gebruik van drugs, alcohol, qat en wapens is verboden.
2.3 Overlast
We verwachten dat je rekening houdt met je medebewoners en omwonenden en geen overlast of
hinder veroorzaakt. Denk er aan dat harde muziek door anderen als storend kan worden ervaren. Ook
van bezoekers verwachten we dat ze zich houden aan onze regels. Tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s
morgens respecteren we de nachtrust van bewoners en omwonenden.
3. Onderwijs
Net als voor alle jongeren in Nederland geldt ook voor jou de leerplicht. Dat wil zeggen dat je
verplicht bent om naar school te gaan en niet mag verzuimen zonder geldige reden. Doe je dat wel,
dan kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Kun je door ziekte, of andere goede reden niet
naar school, dan moet je dat voor aanvangstijd school melden bij de medewerkers van het amv-team.
4. Meldplicht
4.1 Je bent verplicht je te melden op het tijdstip dat het COA aangeeft bij een daartoe aangewezen
medewerker van het amv-team en/of op een daartoe aangewezen plaats.
4.2 Heb je goede redenen om niet aan deze meldplicht te voldoen dan moet je dit vooraf aan de
medewerkers van het amv-team melden. Je moet bewijsdocumenten kunnen tonen waaruit blijkt dat je
verhinderd bent op de meldplicht te komen.
4.3 Als je je niet houdt aan deze meldplicht, kan een (straf)maatregel worden opgelegd of kunnen de
opvangvoorzieningen worden stopgezet.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Het COA is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van jouw eigendommen, ook niet als de
schade door medebewoners of door anderen is veroorzaakt.
5.2 Jij bent volledig aansprakelijk voor beschadiging die je aanbrengt in of aan de woonruimte, de
gemeenschappelijke ruimte en / of aanwezige voorwerpen, of vermissing van voorwerpen. Deze
kosten zijn voor jouw rekening.
5.3 Wanneer je je niet houdt aan de regels om je eigen leefomgeving te onderhouden kan het COA jou
aansprakelijk stellen voor de kosten van het onderhoud. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten
kunnen ook op jou verhaald worden.
5.4 Wanneer niet kan worden aangetoond wie van de bewoners in een specifieke woonruimte de
beschadiging heeft aangebracht of geen onderhoud heeft gepleegd, is ieder van deze bewoners voor de
aangebrachte schade (hoofdelijk) aansprakelijk.
6. Goederen in bruikleen
6.1 Je kunt bepaalde goederen tijdelijk in bruikleen krijgen. Hiervoor moet je vooraf toestemming
vragen. Goederen die je in bruikleen hebt gekregen, moet je op het afgesproken tijdstip aan het COA
teruggeven.
6.2 Voor het tijdelijk in bruikleen krijgen van goederen kan het COA een borgsom vragen. Deze
borgsom krijg je terugbetaald als je de goederen op het afgesproken tijdstip onbeschadigd en in goede
staat teruggeeft. Gebeurt dit niet, dan wordt de schade op de borgsom ingehouden en wordt (eventuele)
verdere schade bij je teruggevorderd.
7. Gebruik water, gas en elektriciteit
Een meer dan gemiddeld gebruik van water, gas of elektriciteit moet je zelf betalen.
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8. Brandvoorschriften
Om veilig te kunnen wonen zijn er regels om brand te voorkomen:
- Je kunt alleen buiten roken.
- Open vuur, bijvoorbeeld kaarsen, wierook en olielampen mag je niet in je kamer hebben.
- Als je kookt, blijf dan altijd bij je pannen, totdat je het vuur uitzet.
Omdat het COA jouw leefomgeving voor jou zo veilig mogelijk wil maken, zijn er technische
maatregelen die in geval van brand gebruikt kunnen worden. Omdat het voor jouw eigen veiligheid is
(en de veiligheid van anderen!), mag er hieraan niets worden veranderd. Doe je dat wel, dan zullen de
maatregelen niet werken wanneer je ze nodig hebt. Voorbeelden hiervan zijn:
- Het afplakken of kapot maken van een brandmelder;
- Het uit elkaar halen of losmaken van een deurdranger of het openhouden van deuren die brand
tegenhouden en normaal dichtvallen.
Je mag alleen veilige apparaten gebruiken. Dit moet altijd op een veilige manier gebeuren. Mentoren
bepalen of een apparaat veilig is of niet.
Bij vluchtwegen mogen er geen dingen in de gang of voor de deur staan. Er mogen in de gebouwen
dus nooit kinderwagens of fietsen in de weg staan. Ook het laten afgaan van het brandalarm terwijl er
geen brand is, mag niet.
Bewaar nooit benzine, alcohol of andere stoffen die snel kunnen branden op de plaats waar je woont.
De wasdroger verzamelt stof in de filter. Om ervoor te zorgen dat deze niet in brand vliegt, verwijder
je de stof vóórdat je de droger gebruikt.
Wanneer je het brandalarm hoort, ga zo snel mogelijk naar buiten en wacht daar totdat mentoren of
anderen je vertellen wat je moet doen.
9. Overtreding van de huisregels
De overtreding van een van deze huisregels kan aanleiding geven tot het opleggen van een
(straf)maatregel op grond van het Sanctiebeleid - Reglement Onthoudingen Verstrekkingen (rov).
Naam : ……………………………………….
Adres : ……………………………………….
Woonplaats : ……………………………………….
Datum : ……………………………………….
Handtekening voor ontvangst : ……………………………….............
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