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Kernboodschap  De afgelopen anderhalf jaar is uitvoering gegeven aan het Sociaal Programma 

Statushouders. De voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 

(bijlage) geeft een overzicht van de voortgang op alle beleidsterreinen die 

betrekking hebben op de maatschappelijke integratie en participatie van 

statushouders.  Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van 

(toeleiding naar) werk en taalontwikkeling voor statushouders.  Er gaat veel goed, 

maar er is ook nog werk aan de winkel. 

In de voortgangsrapportage wordt ook vooruitgeblikt naar de aandachtspunten voor 

de inrichting van het Sociaal Programma Statushouders na 1 januari 2018.   

In de Kadernota 2018 wordt de financiering van het programma na 1 januari 2018 

meegenomen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving. 

Het thema statushouders, met name taalontwikkeling, staat in de belangstelling van 

de Commissie. Het college doet met deze voortgangsrapportage ook drie 

toezeggingen af: toezegging 2016/453138 over het monitoren van de mate waarin 

doorlopende leerlijnen bij verhuizingen (kunnen) worden doorgezet en het 

meenemen van de mogelijkheden van cliënten bij het aanbieden van trajecten;   

toezegging 2017/188850 over hoe podia en andere culturele instellingen meer 

kunnen betekenen voor statushouders in het bieden van werk en toezegging 

2016/432101 over de ontwikkeling van scenario’s rondom  de problematiek 

Zijlweg 245.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Sociaal Programma Statushouders (2016/155743) in Commissie Samenleving 19 

mei 2016.  

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

Commissie Samenleving 29 september 2016.  

- Visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie van 

statushouders in Haarlem: samen doen (2016/509673) in raadsvergadering 26 

januari 2017.  

Besluit College  

d.d. 3 oktober 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 

1. De voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders vast te stellen.  

2. In de Kadernota de financiering van het Sociaal Programma Statushouders na  

    1 januari 2018 mee te nemen.   

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2016/19-mei/20:00/21-55-uur-Sociaal-Programma-Statushouders-JL/2016155743-3-Bijlage-1-Sociaal-Programma-Statushouders-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2016/29-september/20:00/Collegebrief-aan-commissie-Samenleving-over-voortgangsrapportage-Sociaal-programma-statushouders-en-Motie-7-Mensenrechtenambassadeurs/2015521478-Collegebrief-aan-commissie-Samenleving-over-voortgangsrapportage-Sociaal-programma-statushouders-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-januari/19:30/Visie-op-de-maatschappelijke-integratie-en-participatie-van-statushouders-in-Haarlem-samen-doen/2016509673-2-Raadsstuk-Visie-op-de-maatschappelijke-integratie-en-participatie-van-statushouders-in-Haarlem-samen-doen-3.pdf
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de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  

Naar aanleiding van de toename van het aantal te huisvesten statushouders stelde de 

gemeente in april 2016 een Sociaal Programma Statushouders op, gericht op de 

maatschappelijke integratie en participatie van deze groep.  

In september 2016 volgde een eerste voortgangsrapportage, gevolgd door enkele verzoeken 

vanuit de Commissie Samenleving. Daarop heeft wethouder Langenacker besloten tot een 

nieuwe voortgangsrapportage, zodat een totaalbeeld ontstaat van de stand van zaken. 

Daarnaast staat een aantal veranderingen op stapel die het Sociaal Programma Statushouders 

zullen beïnvloeden: 

 Aanstaande sluiting van de locaties onder het Gemeentelijk Versnellings 

Arrangement (GVA, Zijlweg en Boerhaave). 

 Significante afname van de rijksuitkeringen aan gemeenten t.b.v. statushouders. 

 Een naar verwachting lagere taakstelling van het aantal te huisvesten statushouders in 

2018. 

 

2. Besluitpunten college 

1. De voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders (bijlage) vast te stellen.  

2. In de Kadernota 2018 de  financiering van het Sociaal Programma Statushouders na 1 

januari 2018 mee te nemen.   

 

3. Beoogd resultaat 
Voortzetting van de uitvoering van het sociaal programma statushouders, zodat de grote 

groep statushouders die in 2016 en 2017 in de stad is komen wonen én de statushouders die 

de komende periode nog zullen arriveren zo snel mogelijk zelfredzaamheid kunnen bereiken, 

inclusief economische zelfstandigheid. Hierbij wordt ingezet op een zorgvuldige overgang 

van de activiteiten onder het Sociaal Programma Statushouders naar het reguliere proces van 

de gemeente en andere betrokken partijen.  

 

4. Argumenten 

1. Het besluit past in het ingezet beleid.   
Het Sociaal Programma Statushouders valt onder programmaonderdeel 1.2 Zelfredzaamheid.  

 

Met deze voortgangsrapportage worden ook drie toezeggingen afgehandeld.   

Toezegging 2016/453138 bestaat uit twee delen, die in de voortgangsrapportage op de 

volgende wijze worden behandeld: 

- het monitoren van de mate waarin doorlopende leerlijnen bij verhuizingen (kunnen) worden 

doorgezet: dit eerder gesignaleerde risico van onderbreking van doorlopende leerlijnen bij 

verhuizingen is niet langer actueel door de introductie van het voorinburgeringstraject in de 

COA-opvang en doordat alle ‘Haarlemse’ statushouders na sluiting van noodopvang de 

Koepel konden doorstromen naar GVA-locatie Boerhaave.   
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- het meenemen van de mogelijkheden van cliënten bij het aanbieden van trajecten: in lijn 

met het ‘ken je klant’-principe stellen de klantmanagers van het team statushouders samen 

met de statushouder een realistisch plan van aanpak op, dat aansluit bij de specifieke 

mogelijkheden van de betreffende persoon.  

 

Aan toezegging 2017/188850 over hoe podia en andere culturele instellingen meer kunnen 

betekenen voor statushouders in het bieden van werk wordt invulling gegeven doordat in de 

ambtelijke gesprekken met de grote culturele instellingen (cultuurpodia, Frans Hals Museum, 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland) de mogelijkheden rond het bieden van werk aan de 

Haarlemse statushouders onder de aandacht zijn gebracht. De verwachting is dat deze 

instellingen in de komende maanden hier waar mogelijk actief op in zullen spelen.  

 

Toezegging 2016/432101 over de ontwikkeling van scenario’s rondom  de problematiek 

Zijlweg 245 is niet langer actueel, nu  vrijwel alle bewoners passende zelfstandige 

huisvesting aangeboden hebben gekregen en de huur per 1 oktober 2017 is opgezegd. De paar 

bewoners die nog geen huisvesting aangeboden hebben gekregen verhuizen in afwachting 

daarvan naar  GVA-locatie Boerhaave.  

 

2. Financiën 

Voor 2017 zijn nog voldoende middelen beschikbaar, zoals blijkt uit het financiële overzicht 

in de bijlage. De financiering voor 2018 zal in de Kadernota worden meegenomen. 

 

3. Communicatie & Participatie:  
Het Sociaal Programma Statushouders wordt uitgevoerd in partnerschap met vele partijen in 

de stad. Ook is een klankbordgroep van statushouders betrokken, die met de gemeente 

meedenkt. M.b.t. het nieuwe wooncomplex aan het Delftplein zijn vele buurtbewoners 

betrokken bij de organisatie van Burendag op 23 september.  

Media besteden geregeld aandacht aan zaken die betrekking hebben op statushouders.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De maatschappelijke integratie en participatie voor sommige statushouders zal snel tot stand 

komen, en bij anderen zal dit lang zal duren. De Haarlemse resultaten m.b.t. (toeleiding naar) 

werk tot nu toe zijn min of meer in lijn met die van andere gemeenten. De ambitie van het 

Sociaal Programma Statushouders ligt echter hoger.  

 

Mogelijk komt de komende periode een financieel risico op de gemeente af in verband met 

de huisvesting onder de GVA-regeling. De gemeente is er van uitgegaan dat deze uitgaven 

BTW-compensabel zijn, maar er zijn (niet-eenduidige) signalen dat de fiscus daar anders 

over denkt. Dat zou betekenen dat over bepaalde kosten alsnog BTW moet worden betaald. 

Dit vraagstuk wordt de komende periode nader onderzocht. 

 

6. Uitvoering 

Het Sociaal Programma Statushouders zal worden uitgevoerd op de in de 

voortgangsrapportage beschreven wijze. 

 

7. Bijlagen 

Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 


