
 
 
 

Geacht commissielid, 
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname 
gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft 
ingestemd met uw verzoek.  Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een 
onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.  
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd 
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van 
de betreffende commissie.  

 

In te vullen door de griffie: 
 

Commissie Datum Email adres commissiegriffier 

Samenleving  Cie 19 -5-2022  mserrao@haarlem.nl (Samenleving) 

 

Onderwerp  nota/brief e.d.  

 1.3 Evaluatie verkorting duur maatschappelijke begeleiding statushouders 

Indieners JouwHaarlem (mevr. Arwen Scholten) 

Portefeuillehouder Wethouder Floor Roduner  

 
In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie: 
 

Motivatie van agendering  

Op 13 januari 2022 heeft wethouder Roduner de toezegging gedaan de commissie Samenleving te 
informeren over de evaluatie van de maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk 
Nederland van 2 jaar naar 1 jaar en daarin de ervaringen van het sociaal wijkteam mee te nemen. 
De evaluatie leverde volgens het stuk dat op 19 mei in de commissie samenleving ter kennisname 
op de agenda stond geen eenduidige antwoorden op (p.3 “Kernboodschap”).  
 
Vanaf 1 januari 2022 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding. 
Elke statushouder krijgt een klantmanager van de gemeente. Vluchtelingenwerk blijft uitvoerder.  
 
Het doel van het verkorten van de duur van de begeleiding van twee naar een jaar was tweeledig: 
voorsorteren op de Wet inburgering en naar aanleiding van de afspraak dat rijksbudget 
werkbudget is. In mei 2020 is door de raad geen extra budget vrijgemaakt in de kadernota om de 
begeleiding op twee jaar te houden.  
 

 

Doel van de bespreking 

Jouw Haarlem wil tijdens de commissie (deze evaluatie van de) maatschappelijke begeleiding voor 
statushouders bespreken, n.a.v. dit rapport van de Ombudsman: 
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-
langdurige-financiele-problemen 
Zie ook: ‘Er wordt te vaak vergeten dat het hier om opvang van mensen gaat. Mensen van vlees en 
bloed’ (volkskrant.nl) van 4 mei 2022. 

 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-langdurige-financiele-problemen
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/statushouders-lopen-groter-risico-op-langdurige-financiele-problemen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-wordt-te-vaak-vergeten-dat-het-hier-om-opvang-van-mensen-gaat-mensen-van-vlees-en-bloed~b207e052/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-wordt-te-vaak-vergeten-dat-het-hier-om-opvang-van-mensen-gaat-mensen-van-vlees-en-bloed~b207e052/


 
 
 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Te overleggen over de duur van de maatschappelijke begeleiding en te overwegen in de kadernota 
extra budget vrij te maken om statushouders langer te kunnen begeleiden. 

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Op basis van het onderzoek van de ombudsman te overwegen om statushouders langer 
maatschappelijke begeleiding te bieden met als doel langdurige (financiële) problemen te 
voorkomen. 

 


