
  

  

 

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 27 augustus 2008 bij ons 

college ingekomen vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra-

Tiggelman en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 
 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Cees-Jan Pen/Ria Keesstra 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Sociale Zaken  

  

Betreft: Huisvestings- en werksituatie pardonners in Haarlem  

 

Geacht College, 

 

Het Kabinet Balkenende IV heeft na jarenlange druk terecht besloten een generaal pardon 

af te kondigen. Het CDA hecht eraan dat lokale overheden er alles aan doen deze groep 

via adequate huisvesting en werk zo snel mogelijk onderdeel te laten zijn van de 

samenleving. Momenteel is er in de media de nodige ophef dat met name in de provincie 

Noord-Holland de huisvesting van pardonners door gemeenten moeilijk gaat en niet op 

schema ligt. Haarlem wordt niet genoemd als achterblijver of koploper in Noord-Holland. 

In Leiden is er de nodige ophef ontstaan naar aanleiding van schriftelijke vragen van de 

VVD over het feit dat maar weinig 'generaal pardonners' een baan hebben. Van de 104 

pardonners in Leiden hebben er 84 'pardonners' een bijstandsuitkering. Wij vinden het 

nog veel te vroeg zoals de VVD in Leiden doet nu al te oordelen dat dit gelet op de 

veronderstelling dat pardonners goed ingeburgerde, Nederlands sprekende opgeleide 

mensen zijn, teleurstellend is. 

 

Het CDA wenst naar aanleiding van bovenstaande schriftelijke vragen te stellen ex artikel 

38. 
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Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra-

Tiggelman inzake Huisvestings- en werksituatie pardonners in Haarlem  
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1. Wat is de stand van zaken in Haarlem rond de huisvesting van pardonners? 

2. Welke eventuele versnellingsacties lopen er in Haarlem om te voldoen aan de 

afspraken pardonners zo snel en goed mogelijk te huisvesten? 

3. Wat is de rol van de provincie Noord-Holland hierbij?  

4. Wat is de deelname van pardonners aan het arbeidsproces en aan 

inburgeringscursussen in Haarlem? 

5. Bent u tevreden over deze deelname? 

6. Wij zouden graag een verklaring willen hebben over deze al dan niet 

tegenvallende cijfers wat betreft participatie en een doorkijk willen krijgen wat de 

gemeente de komende 12 maanden verwacht wat betreft de mate van participatie. 

   

Met vriendelijke groeten, 

 

Cees-Jan Pen 

Ria Keesstra  

 

 

Aan de heer C.J. Pen 

lid van de gemeenteraad 

Kleverparkweg 54 rood 

2023 CG  Haarlem 

 

Aan mevrouw M.J.M. Keesstra-Tiggelman 

lid van de gemeenteraad 

Zijlweg 288 

2015 CN  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 27 augustus 2008 

Huisvestings- en werksituatie pardonners in 

Haarlem 

 

 

Geachte mevrouw Keestra-Tiggelman en de heer Pen, 

 

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. Wat is de stand van zaken in Haarlem rond de huisvesting van pardonners? 

 

Antwoord  

De pardonregeling is ingegaan per 15-06-2007. De gemeente Haarlem heeft hiermee een 

taakstelling voor het huisvesten van pardonners tot 01-01-2010. Haarlem heeft over deze 

periode (2 ½  jr.) een taakstelling van in totaal: 242. De taakstelling per ½ jaar = 49.  
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206-3 

 

 

 

 

De realisatie van de huisvesting pardonners per 01-10-2008 (derde ½ jaar) = 178. De site 

‘Thuisgeven’ van de Taskforce Huisvesting Statushouders geeft een resultaat van 148. 

Dit komt, omdat hierin de actuele cijfers nog niet zijn verwerkt.  

 

Haarlem heeft nog (242 – 178 =) 64 pardonners te huisvesten. Dus zijn we ruim op 

schema. 

 

Stand van zaken huisvesting pardonner (stand 1/10’08) 
Huisv. taakstelling: 

15/06 2007 - 1//12010 = 

5 x ½ jaar 

Huisv. taalstelling: 

per ½ jaar 

Gehuisvest/Gerealiseerd 

tot: 1/10 2008: 

(3e ½ jaar) 

Nog te realiseren tot: 

1/1 2010 

242 49 178 64 

 

2. Welke eventuele versnellingsacties lopen er in Haarlem om te voldoen aan de 

afspraken pardonners zo snel en goed mogelijk te huisvesten? 

 

Antwoord 

Haarlem is ruim op schema met haar halfjaarlijkse taakstelling huisvesting pardonners. 

De realisatie van de eindtaakstelling zal in verband hiermee binnen de gestelde termijn 

gehaald worden. Een versnellingsactie is niet nodig. 

 

3. Wat is de rol van de provincie Noord-Holland hierbij? 

 

Antwoord 

Provincies hebben een toezichthoudende rol bij de huisvesting van 

statushouders en pardonners door de gemeenten. De gemeenten moeten 

woningen beschikbaar stellen voor vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen. 

De provincie kan ingrijpen als gemeenten hierin verzaken. Dit ingrijpen houdt in dat de 

provincie in de plaats treedt van gemeenten en op de kosten van de gemeenten woningen 

beschikbaar stelt aan statushouders.  

 

4. Wat is de deename van de pardonners aan het arbeidsproces en aan 

inburgeringscursussen in Haarlem? 

 

Antwoord 

(zie onderstaande schema’s) 

 

Niet bijstandsafhankelijk (stand 1/10’08) 

Taakstelling huisv. 

totaal: 

Gehuisvest/ 

gerealiseerd: 

Wwb- 

uitkering 

Niet  

bijstandsafhankelijk 

242 178 76 102 

 

Inburgering (stand 1/10’08) 

   

IN TRAJECT 

 

 

 

INBURGE 

RING 

Totaal Inburgering Alfabetisering Staatsexamen Al in een 

traject van 

SZW 

Geen traject 

ivm pers. 

omstandigh. 

Gaan 

starten 

Inburgering 

eigen 

initiatief 

Nog op te 

roepen 

178 50 14 1 27 10 20 26 30 
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5. Bent u tevreden over deze deelname? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

6. Wij zouden graag een verklaring willen hebben over deze al dan niet tegenvallende 

cijfers wat betreft participatie en een doorkijk willen krijgen wat de gemeente de 

komende 12 maanden verwacht wat betreft de mate van participatie. 

 

Antwoord 

Van de huidige 178 gehuisveste pardonners hebben bijna alle òf werk òf  tijdelijk een 

uitkering, gecombineerd met inburgering. Met werk en inburgering geven de pardonners 

gestalte aan hun participatie in de samenleving. Voor degenen met een uitkering zal onze 

inzet zijn hen spoedig op de arbeidsmarkt te brengen, maar mocht dat niet direct haalbaar 

zijn, zullen instrumenten als  reintegratie worden aangewend. De participatie van de 

resterende 64 pardonners zal - naar verwachting - ook langs deze lijn plaatsvinden. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

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