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Kernboodschap De voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouder (bijlage) geeft een 

overzicht van de voortgang op alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de 

integratie en participatie van statushouders.  

Door vluchtgeschiedenis en cultuurverschillen zijn de behoeften van 

statushouders anders dan die van andere Haarlemmers. Investeren in (de 

begeleiding van) deze complexe doelgroep loont, en dat is dus waar Haarlem met 

haar integrale aanpak voor kiest. 

Met veel statushouders gaat het redelijk tot goed. Met een sluitende aanpak 

probeert Haarlem statushouders goed voor te bereiden op het leven hier, hen in 

beeld te houden en passende ondersteuning te bieden als zich problemen 

voordoen. De aanpak sluit steeds beter aan bij de behoeften en initiatieven van 

statushouders zelf. Meer statushouders volgen een opleiding of zijn aan het werk, 

al gaat het vaak moeilijker en langzamer dan zij zelf hadden verwacht en is de 

duurzame uitstroom uit de uitkering nog beperkt. 

Nog altijd zijn vele Haarlemmers actief als vrijwilliger om statushouders wegwijs te 

maken en te ondersteunen.  

Haarlem voldoet aan de wettelijke taakstelling huisvesting statushouders. De 

nieuwe wet Inburgering die op 1 januari 2021 dient in te gaan biedt de gemeente 

de kans om statushouders een nog eenduidiger traject te laten doorlopen en nog 

beter zicht te houden op hun integratie en participatie. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Sociaal Programma Statushouders (2016/155743), zoals besproken in de 

Commissie Samenleving d.d. 6 september 2016. 

- Voortgangsrapportage ‘Sociaal Programma Statushouders’ (2016/521478), 

zoals besproken in de Commissie Samenleving d.d. 29 september 2016. 

- Visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie van 

statushouders in Haarlem: samen doen (2016/509673), zoals besproken in de 

Raad d.d. 26 januari 2017. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017420799-1-Vaststellen-voortgangsrapportage-Sociaal-Programma-Statushouders-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015521478-Collegebrief-aan-commissie-Samenleving-over-voortgangsrapportage-Sociaal-programma-statushouders-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016509673-2-Raadsstuk-Visie-op-de-maatschappelijke-integratie-en-participatie-van-statushouders-in-Haarlem-samen-doen-3.pdf
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- Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders (2017/420799), 

zoals besproken in de Commissie Samenleving d.d. 12 oktober 2017.  

- Voortgangsrapportage: Sociaal Programma Statushouders 2018 

(2018/254119), zoals vastgesteld in de Commissie Samenleving d.d. 6 

september 2018. 

Besluit College  

d.d. 3 juni 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het Sociaal Programma Statushouders werd in 2016 opgesteld naar aanleiding van de verhoogde 

asielinstroom van 2015 en 2016. Het programma is gericht op de maatschappelijke integratie en 

participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning en loopt van 2016-2019. 

Haarlem wil voor statushouders hetzelfde als voor alle Haarlemmers: dat zij zo zelfredzaam mogelijk 

zijn, beschikken over een netwerk en deel uitmaken van de lokale maatschappij. Deze 

voortgangsrapportage, die betrekking heeft op de periode 1 januari 2018-1 april 2019, informeert de 

commissie over de voortgang van de integratie en participatie van statushouders in de stad. Het 

college wil blijven inzetten op ondersteuning van statushouders, om hen vanaf de eerste dag op weg 

te helpen hun plek in de Haarlemse samenleving te vinden. De gemeente neemt daartoe regie bij het 

leren van de taal, inburgering en het vinden van werk. 

 

2. Kernboodschap 

Haarlem heeft in de periode 2015-2018 ongeveer 1100 statushouders opgenomen, vooral Syriërs en 

Eritreeërs. Door vluchtgeschiedenis en cultuurverschillen zijn de behoeften van statushouders anders 

dan die van andere Haarlemmers. Investeren in (de begeleiding van) deze complexe doelgroep loont, 

en dat is dus waar Haarlem met haar integrale aanpak voor kiest. 

Met veel statushouders gaat het redelijk tot goed. Met een sluitende aanpak probeert Haarlem 

statushouders goed voor te bereiden op het leven hier, hen in beeld te houden en passende 

ondersteuning te bieden als zich problemen voordoen. De aanpak sluit steeds beter aan bij de 

behoeften en initiatieven van statushouders zelf. Meer statushouders volgen een opleiding of zijn 

aan het werk, al gaat het vaak moeilijker en langzamer dan zij zelf hadden verwacht en is de 

duurzame uitstroom uit de uitkering nog beperkt. 

Nog altijd zijn vele Haarlemmers actief als vrijwilliger om statushouders wegwijs te maken en te 

ondersteunen.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/12-oktober/20:00/1-Vaststellen-voortgangsrapportage-Sociaal-Programma-Statushouders.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018254119-1-Informatienota-Voortgangsrapportage-Sociaal-Programma-Statushouders-2018-2.pdf
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Haarlem voldoet aan de wettelijke taakstelling huisvesting statushouders. De nieuwe wet Inburgering 

die op 1 januari 2021 dient in te gaan biedt de gemeente de kans om statushouders een nog 

eenduidiger traject te laten doorlopen en nog beter zicht te houden op hun integratie en participatie. 

 

3. Consequenties 

Het Sociaal Programma Statushouders loopt eind 2019 af. Dat betekent echter niet dat er een einde 

komt aan de gemeentelijke aandacht voor de integratie en participatie van statushouders; 

integendeel:  

 De nieuwe wet Inburgering legt de regie voor de inburgering weer bij de gemeente, en het 

College wil vooruitlopend op de invoering per 1 januari 2021 al zoveel mogelijk in lijn met die 

nieuwe wet werken. Statushouders blijven op die manier nog beter in beeld. Nadat het 

wetsvoorstel is gepubliceerd zal de commissie d.mv. een informatienota op de hoogte worden 

gebracht van de consequenties voor de gemeente. 

 Omdat statushouders integraal deel uitmaken van de Haarlemse samenleving, is het daarnaast 

de intentie om de integratie van statushouders mee te nemen in de Sociale Basis. Daarbij is de 

verwachting dat door de gekozen systematiek de activiteiten van verschillende partijen die 

statushouders ondersteunen nog beter op elkaar zullen gaan aansluiten en dat inclusie van 

statushouders ook op het netvlies komt van partijen die zich niet specifiek op deze groep 

Haarlemmers richten. Als gevolg van het uitstellen van de kaderstelling voor de Sociale Basis 

gelden deze voordelen niet nog niet per 1 januari 2020 en is het moeilijker om uit te komen met 

het lagere beschikbare budget. In 2019 bedragen de uitvoeringskosten van het Sociaal 

Programma Statushouders ongeveer € 400.000 (exclusief de wettelijk verplichte 

Maatschappelijke Begeleiding en Participatieverklaringstraject, die deels gedekt worden door 

een Rijksbijdrage). Voor 2020-2023 is conform een voorstel in de Kadernota 2019 jaarlijks 

ongeveer € 245.000 beschikbaar (exclusief de wettelijke taken). 

 De huidige investeringen in deskundigheidsbevordering en culturele sensitiviteit zullen er aan 

bijdragen dat ondersteuning en activiteiten van reguliere voorzieningen beter aansluiten op 

statushouders. 

 

4. Vervolg 

In de Kadernota 2019 zal het College een voorstel doen voor het herverdelen van het budget van het 

Sociaal Programma Statushouders 2019 over de periode 2019-2023. 

 

5. Bijlagen 

Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 1 januari 2018-1 april 2019 

 

 


