
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

22 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw De Jong en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Haarlem 16 januari 2007 

 

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders  

Van de gemeente Haarlem 

 

 

Geacht College, 

 

 

Hierbij willen wij u de volgende schriftelijke vragen stellen conform art. 38 

reglement van orde van de Gemeenteraad van Haarlem. 

 

Inleiding 

Staatssecretaris Van Hoof en de VNG hebben onlangs een oproep gedaan aan 

gemeenten om vluchtelingen te laten studeren met behoud van uitkering. 

Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat m.n. hoger opgeleide vluchtelingen vaak 

onder hun niveau werken. Voor hen is het, om aan een baan te komen, essentieel 

om in Nederland een (aanvullende) opleiding te volgen. De WWB biedt de 

mogelijkheid om met behoud van uitkering zo’n opleiding te volgen. Alleen zijn de 

meesten niet op de hoogte van deze regeling of erger, zij worden niet gehonoreerd 

in hun wens om een aanvullende opleiding te doen. Overigens geldt dit ook voor 

Nederlanders met een WWB-uitkering 

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 30.000 hoger opgeleide vluchtelingen, 

waarvan een derde werkloos is, terwijl twee derde onder hun niveau werkt 

waarvoor zij in het land van herkomst zijn opgeleid. 

Naar aanleiding van het bovenstaande stellen wij u de volgende vragen: 

 

1. Hoe gaat de gemeente Haarlem om met mensen die een WWB-uitkering 

hebben en te kennen geven een (aanvullende) opleiding te willen gaan doen? 

Welke criteria hanteert men om een dergelijk verzoek af te wijzen, dan wel te 

honoreren? 
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2. Hoeveel vluchtelingen hebben een WWB-uitkering? Hoeveel van hen zijn 

hoger opgeleid? 

 

3. Hoeveel mensen met een WWB-uitkering volgen een opleiding met behoud van 

uitkering? 

 

4. Hoeveel van hen zijn vluchtelingen met een hogere opleiding? 

 

5. Is het college het met GroenLinks eens dat een in Nederland erkende opleiding, 

mensen betere kansen geeft op de arbeidsmarkt en dat het daarom nodig is om 

hen te stimuleren om een aanvullende opleiding te doen met behoud van 

uitkering. Kan het college aangeven of, en zo ja, hoe zij deze mensen hierin 

stimuleert. En zo nee, waarom niet? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de GroenLinksfractie 

Anita de Jong 

 

 

 

 

Aan mevrouw A. de Jong 

lid van de gemeenteraad 

Kruisstraat 1 

2011 PV  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 22 januari 2007 

het studeren van vluchtelingen met  

behoud van uitkering 

 

 

Geachte mevrouw De Jong, 

 

In antwoord op uw bovenvermelde brief waarin u op grond van artikel 38 

Reglement van Orde een aantal vragen stelt, berichten wij u het volgende.  

Voor de beantwoording wordt met het oog op de duidelijkheid de vraag herhaald. 

 

1 Hoe gaat de gemeente Haarlem om met mensen die een WWB-uitkering 

hebben en te kennen geven aan een (aanvullende) opleiding te willen gaan 

doen? Welke criteria hanteert men om  een dergelijk verzoek af te wijzen, dan 

wel te honoreren? 

 

Antwoord 

Voor het volgen van een (aanvullende) opleiding wordt altijd een individuele 

afweging gemaakt. Er zijn nauwelijks standaardcriteria om een dergelijk verzoek af 

te wijzen dan wel te honoreren. In het algemeen vindt SoZaWe enkel een opleiding 

naast de uitkering niet voldoende. Wij kijken vooral naar mogelijkheden om werk 
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en scholing te combineren door middel van duale trajecten of leerwerkplekken. 

Verder kijkt SoZaWe in ieder geval naar de volgende aspecten: 

- is er al dan niet sprake van een opleiding met werkgarantie 

- is de opleiding al dan niet bedoeld voor het behalen van startkwalificaties 

- kan de opleiding in de avonduren worden gevolgd, naast betaald werk 

 

2 Hoeveel vluchtelingen hebben een WWB-uitkering? Hoeveel van hen zijn 

hoger opgeleid? 

 

Antwoord  

Het aantal vluchtelingen in het WWB-bestand is moeilijk aan te geven en derhalve 

ook het aantal hoog opgeleide vluchtelingen. Vluchtelingen worden overigens niet 

apart geregistreerd. Wel is bekend, dat er gemiddeld 70 vluchtelingen per jaar 

Haarlem instromen. Velen van hen ontvangen aan het begin van hun vestiging in 

Haarlem een uitkering en krijgen een inburgeringsprogramma aangeboden. Enkelen 

van hen behoren ongetwijfeld ook tot de groep hoger opgeleiden. 

 

3 Hoeveel vluchtelingen hebben een WWB-uitkering? Hoeveel van hen zijn 

hoger opgeleid? 

 

Antwoord  

Zie antwoord vraag: 2. 

 

4 Hoeveel van hen zijn vluchtelingen met een hogere opleiding? 

 

Antwoord  

Zie ook antwoord vraag: 2. 

 

5 Is het college het met GroenLinks eens dat een in Nederland erkende 

opleiding, mensen betere kansen geeft op de arbeidsmarkt en dat het daarom 

nodig is om hen te stimuleren om een aanvullende opleiding te doen met 

behoud van uitkering. Kan het college aangeven of, en zo ja, hoe zij deze 

mensen hierin stimuleert. En zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord  

Een uitkering is in principe een tijdelijke voorziening op weg naar werk. Het volgen 

van een opleiding met behoud van uitkering is ook niet bedoeld om een beter 

betaalde baan te vinden, maar om een start te maken op de arbeidsmarkt. Er is 

bovendien een spanning tussen de taakstelling om het bijstandsvolume te laten 

dalen en het in de uitkering houden van mensen omwille van het volgen van een 

opleiding. Vooralsnog is er sprake van een individuele afweging tussen klant en 

casemanager. Wel beraden wij ons op nadere richtlijnen, omdat ook wij erkennen 

dat er meer aandacht moet komen voor opleidingselementen in de trajecten van 

SoZaWe. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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