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Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  

  

Beslisnota bij Kamerbrief inzake de beleidsreactie op het 

Inspectierapport Toegankelijkheid zorg in de HTL 
 

 
  

 

1.     Aanleiding 

De IGJ heeft in september 2022 een bezoek gebracht aan de HTL in Hoogeveen 

n.a.v. een signaal van de IJenV over de toegankelijkheid tot zorg. Het belang voor 

de BWP is dat het een positief rapport is en dit zal helpen het beeld over de HTL 

te verbeteren. De beleidsreactie is reeds in januari 2023 door de lijn geweest, 

maar zal vandaag op verzoek van IGJ tevens aan de Kamer worden aangeboden. 

Er is sprake van een harde deadline in verband met de publicatiedatum van de 

IGJ, 2 februari 2023 om 15:00 uur.   

 

2.     Geadviseerd besluit 

Instemmen met de beleidsreactie zoals geformuleerd, er is geen aparte politiek-

bestuurlijke vraag.  

 

3.     Kernpunten 

Instemmen met de beleidsreactie, omdat het een positief licht doet schijnen op 

toegang tot de medische zorg in de HTL. Dit onderschrijft onze reactie op de 

conclusie van de IJenV in dit verband. Gelet op de negatieve aandacht die er de 

afgelopen tijd is geweest voor de HTL en de omstandigheden voor de 

vreemdelingen die er verblijven, zal dit rapport een positief effect hebben op de 

beeldvorming.   

 

4.     Toelichting 

Kort samengevat: De kwaliteit van en toegankelijkheid naar de zorg op de HTL 

blijkt over het algemeen goed geregeld. Naar aanleiding van de bevindingen van 

de IGJ is een aantal maatregelen getroffen die zullen helpen om de kwaliteit en 

toegankelijkheid naar zorg op de locatie verder te verbeteren.   

 

4.1 Politieke context 

Draagt bij aan het verbeteren van de beeldvorming over de HTL.  

 

4.2 Financiële overwegingen 

Niet van toepassing, want heeft geen financieel component of financiële gevolgen.   

 

4.3 Juridische overwegingen 

Er zijn geen juridische gevolgen.  
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4.4 Krachtenveld 

- Het COA als beheerder van de HTL in Hoogeveen;  

- SJenV als verantwoordelijk BWP;  

- IGJ als toezichthouder op de omstandigheden inzake gezondheidszorg;  

- DGM als opdrachtgever.  

 

4.5 Strategie 

Geen nadere vervolgstappen benodigd. De IGJ publiceert het rapport en onze 

reactie sluit hier in positieve zin op aan. In het vervolg kan bij beantwoording van 

bijvoorbeeld vragen over de toegang tot de zorg op de HTL worden gewezen op 

de bevindingen van de IGJ.  

 

4.6 Uitvoering 

N.v.t.  

 

4.7 Implementatie 

N.v.t.  

 

4.8 Communicatie 

DCOM is in contact gebracht met de communicatieafdeling van IGJ en het COA. 

Alle partijen hebben baat bij externe communicatie over de bevindingen zoals 

opgenomen in het rapport en de reactie.  

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

N.v.t.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 


