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Voedselhulp aan statushouders

Geachte heer Visser,

Op 28 december 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Voedselhulp 
aan statushouders.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Kent u het bericht “Voedselbank Den Bosch vreest problemen bij grote aantallen 
statushouders ”?

Antwoord:
Wij hebben kennis genomen van het betreffende artikel.

2. Bent u bereid in overleg te gaan met Voedselbank Haarlem om in het vervolg ook 
statushouders die aan de voorwaarden voldoen in aanmerking te laten komen voor 
hulp van de voedselbank zoals ook in andere gemeenten gebeurt?

Antwoord:
Zoals eerder in december 2015 toegezegd is, naar aanleiding van uw technische 
vragen, hebben we maatregelen getroffen om de hoge kosten, die statushouders 
moeten maken als gevolg van de vertraagde procedure huurtoeslag bij de 
Belastingdienst, zo lang als nodig is te compenseren. Wij verwachten daarom niet 
dat veel statushouders een beroep zullen moeten doen op de Voedselbank.

3. Kunt u aangeven hoe lang de versnelde aanvraagprocedure voor toeslagen nu 
duurt vanaf de aanvraag tot de eerste betaling? Is dit naar uw mening snel genoeg 
om financiële problemen te voorkomen?

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden



2016/71324
2
Antwoord:
Het landelijk bureau van Vluchtelingenwerk heeft intensief contact met de 
Belastingdienst over de pilot die zij uitvoeren met het COA met betrekking tot de 
versnelde aanvraagprocedure toeslagen. In december 2015 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden. Hier zijn verschillende knelpunten uit naar voren gekomen 
waaronder de afhandeltermijn (nog steeds 2 tot 3 maanden) en de storingen op de 
website van de Belastingdienst. De huidige afhandeltermijn, ook die binnen de pilot 
van COA en Belastingdienst, is naar onze mening nog te lang.

4. Wat zijn de resultaten van het overleg over mogelijke lokale maatregelen om de 
hulporganisaties te ontlasten?

Antwoord:
Om hulporganisaties te ontlasten hebben wij de volgende maatregelen getroffen. De 
eerste maand huur van de overbruggingsuitkering wordt direct doorbetaald aan de 
verhuurder. Voor de woonkosten wordt bijzondere bijstand in de vorm van een 
renteloze lening verstrekt, die verrekend wordt zodra de huurtoeslag is toegekend 
door de Belastingdienst.

Daarnaast komen statushouders soms in financiële problemen doordat er 
gezinshereniging plaatsvindt. Als de gezinsleden nog geen burgerservicenummer 
hebben, kan er geen uitkeringsaanvraag plaatsvinden. Om dit te voorkomen hebben 
wij het COA en verzocht om geen gezinsherenigers meer te plaatsen zonder 
burgerservicenummer. Zo hopen wij te voorkomen dat een beroep op 
hulporganisaties moet worden gedaan.

5. Bent u bereid op korte termijn met de Belastingdienst en /of het ministerie van 
Sociale Zaken te overleggen over verdere versnelling zodat wordt voorkomen dat 
straks grote groepen statushouders enige tijd afhankelijk zijn van voedselhulp en de 
Voedselbank Haarlem en andere hulporganisaties in Haarlem de vraag niet meer 
aankunnen?

Antwoord
Wij volgen de resultaten van de pilot waarbij het COA en de Belastingdienst 
samenwerken aan de versnelling van de afhandeling van de aanvragen van 
statushouders nauwlettend. Mocht de pilot niet tot verbetering leiden, dan zullen wij 
dit in de VNG en G32 aan de orde stellen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

mr. B.B. Schneiders


