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Gemeentelijk versnellingsarrangement (gva)
Als u een verblijfsvergunning heeft en wacht op een woning in de gemeente, dan kunt u soms een tijdelijke plek
in de gemeente krijgen om te wonen. We noemen deze afspraak met de gemeenten het gemeentelijk
versnellingsarrangement (gva).
Gva
Het gva is een afspraak tussen het COA en de gemeenten. Door deze afspraak kunt u al verhuizen naar de
gemeente voordat er een passende, definitieve woning vrij is. Zo kunt u alvast kennismaken met de gemeente,
nieuwe contacten maken en beginnen met uw inburgering. Als u in het gva komt, gaat u op een tijdelijke plek
wonen. De gemeente regelt daarna ook uw definitieve woning
Tijdelijk
Deze tijdelijke plek kan bijvoorbeeld een huisje op een vakantiepark zijn of een stacaravan. Of een woning
waarbij u de keuken, douche en wc met anderen deelt. Wanneer de gemeente een definitieve woning voor u heeft
gevonden, verhuist u daar naartoe. Dit is maximaal 24 maanden nadat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen.
Na 24 maanden, of eerder wanneer u een definitieve woning heeft gekregen, ontvangt u geen verstrekkingen
meer van het COA. Als u gebruik maakt van het gva, komt u niet meer terug in de COA-opvang.

Wanneer kunt u in het gva komen?
Om in aanmerking te komen voor tijdelijke huisvesting via het gva moet u:
•een burgerservicenummer (BSN) hebben. Hiervoor moet u zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeente van het azc waar u nu woont. Als u in het gva komt, schrijft u zich over naar de
gemeente waar u een tijdelijke woning krijgt.
•het huisvestingsgesprek hebben gehad
•gekoppeld zijn aan een gemeente. Dit betekent dat u al een brief heeft gehad met de naam van de gemeente die
een huis voor u gaat zoeken
Als u bent uitgekozen voor het gva, moet u verhuizen naar die tijdelijke plek in de gemeente. U komt niet meer
terug in de COA-opvang. Als u weigert, heeft u geen recht meer op opvang. Het COA maakt uw kamer op het
azc leeg.
Minderjarigen en mensen met medische risico's kunnen geen gebruikmaken van het gva. Zij wachten in het azc
op een woning in de gemeente.



Wie zorgt voor wat in het gva?
Het COA zorgt voor:
•uw weekgeld (zak- en eetgeld)
•uw ziektekosten
•uw buitengewone kosten zoals reiskosten
•uw WA-verzekering
•een financiële bijdrage aan de gva-gemeente; u betaalt geen huur voor uw woning
De gemeente zorgt voor:
•de inrichting van de woning inclusief bijvoorbeeld keuken en wasmachine
•het aanwijzen van een huisarts en tandarts
•een school waar uw kinderen naar toe kunnen gaan
•begeleiding, u zult wel meer zelf moeten regelen dan u misschien gewend was op het azc

Gva: wat moet u zelf doen voor uw verhuizing?
•Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, moet u kinderbijslag en een kindgebonden budget aanvragen.
•Als u werk of vermogen (eigen geld) heeft, moet u dit aan het COA melden.
•Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk begint met uw inburgeringscursus (inburgeringscursus). De gemeente
kan u informatie geven over organisaties die een inburgeringscursus geven.
U heeft geen recht op andere uitkeringen en toeslagen. Deze kunt u pas aanvragen als u verhuist naar uw
definitieve woning.

Medische zorg tijdens het gva
Als u tijdelijk woont in een woonruimte via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) hoort u van de
gemeente wie uw huisarts en tandarts zijn.
Wat kunt u doen bij gezondheidsproblemen?
Bij gezondheidsproblemen kunt u contact opnemen met de huisarts of tandarts die door de gemeente is
aangewezen. De tandarts wordt alleen vergoed als u niet kunt kauwen en bij ernstige pijnklachten. Bij zorgvragen
in de avond, nacht of in het weekend neemt u contact op met de Huisartsenpost in de gemeente waar u woont.
Zorg dat u bij elk contact met zorgverleners uw zorgpas, uw identiteitsdocument en de brief ‘Informatiebrief gva
voor zorgverleners’ bij u hebt.
Publieke gezondheidszorg
Voor vragen over jeugdgezondheidszorg (JGZ), bijvoorbeeld over vaccinaties of opvoeden, kunt u naar de GGD
in uw gemeente. De GGD geeft ook informatie over de Nederlandse gezondheidszorg, zelfzorg, gezonde voeding
en beweging, en seksuele gezondheid.
Jeugdhulp en WMO



Voor vragen en aanvragen voor jeugdhulp en WMO kunt u terecht bij uw gemeente.
Reiskostenvergoeding
Het COA vergoedt reiskosten naar een zorgverlener. U moet dan wel voorafgaand aan de reis toestemming
vragen en krijgen van een COA-medewerker. Reiskosten worden alleen vergoed bij een reisafstand (enkele reis)
van minimaal 10 kilometer.

