
Raadsstuk 

 

Onderwerp: Visie op de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders 

in Haarlem: samen doen 
BBV nr: 2016/509673 

 

1. Inleiding 

 

Dit Raadsstuk presenteert de visie van de gemeente Haarlem op de maatschappelijke 

integratie en participatie van statushouders in onze stad.  

Medio april dit jaar werd bij collegebesluit het 'Sociaal programma statushouders 2016-2019' 

vastgesteld. Hierin staat op welke wijze de gemeente de maatschappelijke integratie en 

participatie van statushouders in onze stad wil bevorderen. 

 

Ook de budgettaire mogelijkheden voor de uitvoering van het ‘Sociaal programma 

statushouders’ voor de jaren 2016 en 2017 zijn in dit Raadsstuk verwerkt.  

Op 28 april sloten het Rijk en de VNG het 'Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom’. 

Bij dit akkoord stelde het Rijk financiële bijdragen over 2016 en 2017 vast voor het 

bevorderen van de integratie en participatie van nieuwe statushouders door de gemeenten in 

ons land. In de Septembercirculaire 2016 heeft het Rijk de financiële uitwerking bekend 

gemaakt van de toegezegde Rijksbijdragen.  

 

Over de uitvoering van het ‘Sociaal programma statushouders’ is in september een 

voortgangsrapportage opgesteld. Een korte actualisatie daarvan is met een voortuitblik op 

2017 bij dit Raadsstuk bijgevoegd.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

1. De visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie van 

statushouders in Haarlem: samen doen, vast te stellen. 

2. Akkoord te gaan om de reeds en nog te ontvangen middelen voor statushouders 

in 2016 beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2017 van het ‘Sociaal 

Programma Statushouders’. Het college van B en W zal hiertoe als onderdeel van 

de Jaarrekening 2016 een voorstel doen. 

3. Akkoord te gaan om uitgaven te doen ten behoeve van het ‘Sociaal Programma 

Statushouders’ in 2017 vooruitlopend op besluitvorming in de Kadernota 2017 

(bestemming jaarrekeningresultaat, Decembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 

2017). Dit binnen de kaders van de definitieve Rijks- en COA-bijdragen omtrent 

statushouders.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Statushouders die in Haarlem gehuisvest worden, integreren en participeren in de 

(Haarlemse) samenleving. Statushouders krijgen daarvoor ondersteuning om zo zelfredzaam 

mogelijk te worden, gezond te kunnen leven, een eigen sociaal netwerk op te bouwen, zich te 

scholen en werk te vinden. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/26-april/10:00/Sociaal-Programma-Statushouders/2016155743-2-Sociaal-Programma-Statushouders.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
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4. Argumenten 

De integratie en participatie van statushouders past binnen het geheel aan doelstellingen in 

het cluster sociaal van de programmabegroting, onder deel 1.2 Bevorderen zelfredzaamheid. 

De gemeente wil meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid van alle Haarlemmers en 

dus ook statushouders als ‘nieuwe Haarlemmers’ bevorderen. Onze visie hierop luidt: 

 

Haarlem was, is en blijft een sociale stad. Een gemeente en gemeenschap waar mensen die 

vluchten voor oorlog of onderdrukking welkom zijn. Een stad waar vluchtelingen niet als 

gasten gezien en behandeld worden maar als mede-Haarlemmers. Hiertoe investeren we in 

goede en snelle mogelijkheden voor de maatschappelijke integratie en participatie van  

statushouders en een gezond leven van statushouders in Haarlem.  

 

Vanuit het gemeentebestuur geldt dat voor elke bewoner, dus ook voor de statushouders, het 

uitgangspunt is dat iemand die in staat is iets te doen, iets doet. Werk is de beste inburgering. 

Als statushouders daartoe nog niet de mogelijkheden hebben, dan zijn taalverwerving, 

activering en actieve dagbesteding van essentieel belang. We breken met het verleden waarin 

de volgordelijkheid van het leren van de Nederlandse taal en daarna het re-integratieproces 

een ongeschreven regel waren. Door het gelijktijdig combineren van inburgering, 

taalontwikkeling, scholing, duale leerwerktrajecten en werk, komt participatie dichterbij.  

 

Het gemeentebestuur wil voor de statushouders hetzelfde als voor alle Haarlemmers: dat zij 

zo zelfredzaam mogelijk zijn, beschikken over een netwerk, deel uitmaken van de lokale 

maatschappij. Bij dit laatste gaat het om burgerschap en nabuurschap: het zich houden aan 

wetten en regels, gedragen naar in Nederland gebruikelijke normen en waarden, vriendelijke 

omgang met buren en buurtgenoten, deelname aan activiteiten in de buurt, wijk en stad. 

 

De ene statushouder is de andere niet. Er zijn statushouders die sterk zelfredzaam zijn door 

hun intelligentie, sociale vaardigheden, leervermogen, motivatie en/of mentale kracht. Er zijn 

statushouders die geen onderwijs hebben genoten in het thuisland, geen groot leer- en 

aanpassingsvermogen hebben en/of door trauma’s weinig zelfredzaam zijn. De ene 

statushouders zal qua welzijn en welvaart bijdragen aan onze stad, de andere zal daarop een 

groot en langdurig beroep doen. 

 

De maatschappelijke integratie en participatie vraagt om een inspanning van de statushouder 

zelf, van maatschappelijke organisaties, ondernemers, vrijwilligers en inwoners en van ons 

als gemeente. Als gemeente zijn we partner, facilitator, verbinder, ondersteuner en regisseur. 

Wij vertrouwen op de kracht die ontstaat door alle betrokkenen aan elkaar te verbinden en 

door samen te werken; door samen doen.  

 

Het bevorderen van de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders draagt 

bij aan het versterken van hun zelfredzaamheid en heeft een duurzaam effect 

Kennis van de samenleving, taalvaardigheid, het opbouwen van een sociaal netwerk, de weg 

weten naar het aanbod in de stad, werk, scholing, sport, meedoen met activiteiten, vrijwillige 

inzet, en een goede gezondheid zijn de elementen waar met dit programma op wordt ingezet. 

Door een integrale aanpak bij het bevorderen van de maatschappelijke integratie en 

participatie van statushouders en hun gezondheid, zorgen we dat statushouders als mede-

Haarlemmers gezien en behandeld worden en zich zo gedragen.   

Het uitgebreide Haarlemse participatieverklaringstraject kent een verplichtend karakter. 
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Statushouders hebben heel vaak te kampen met hoge mate van en langdurige stress en met 

taal- en cultuurverschillen. Bij sommige statushouders zal de maatschappelijke integratie en 

participatie snel tot stand komen, bij anderen zal dit lang duren. Om de groep die meer tijd, 

ondersteuning en zorg nodig heeft, dat te kunnen bieden, sluiten wij bij de uitvoering van het 

‘Sociaal programma statushouders’ aan op de basisinfrastructuur en bestaande inzet op het 

gebied van scholing, werk en inkomen in Haarlem. We richten ons zo met het tijdelijke 

programma op een duurzaam effect.  

 

De gemeente voert de regie op de participatie van de statushouder. 

Anders dan in het verleden voert de gemeente actief de regie op de inzet van de statushouder 

zelf bij zijn of haar participatie en het toewijzen van participatiemiddelen- en activiteiten 

daarvoor, zoals scholingstrajecten en leerwerktrajecten. De aanpak is niet vrijblijvend en 

gericht op het op maat toeleiden naar werk, het benutten van het arbeidspotentieel van de 

statushouder.  

Er is een speciaal team klantmanagers voor statushouders bij de afdeling Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid gevormd. De klantmanagers werken samen met de maatschappelijk 

begeleiders vanuit VluchtelingenWerk en de Haarlemmaatjes vanuit het collectief ‘Thuis in 

Haarlem’. 

 

Er is aandacht voor zorgen van inwoners van Haarlem 

Twijfels en zorgen bij inwoners over de komst van statushouders en rond huisvestingslocatie 

begrijpen wij. Onbekend maakt vaak onbemind. De gemeente wil aandacht besteden aan deze 

zorgen en het gesprek hierover voeren met inwoners en betrokkenen. 

 

Het programma zorgt dat de integratie en participatie door gemeente, maatschappelijke 

partners, werkgevers en vrijwilligers gezamenlijk wordt opgepakt. 

De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid om zaken te organiseren rond 

huisvesting, werk en inkomen, onderwijs en gezondheidsbevordering. Binnen het programma 

sturen we op samenwerking en versterken we lokale organisaties, initiatieven en inzet. 
 

Het programma vermijdt kosten op lange termijn 

Eerdere groepen statushouders zijn onvoldoende begeleid bij de inburgering. Dit heeft ertoe 

geleid dat een deel van deze groep langs de kant is komen te staan en er niet in is geslaagd 

voldoende te participeren in de maatschappij. Door statushouders nu wel actief te 

ondersteunen bij het vormgeven van hun toekomst in Haarlem en hen in eigen kracht te laten 

groeien, voorkomen wij dat zij een groter beroep gaan doen op maatschappelijke 

voorzieningen en uitkeringen dan nodig is.  

 

Het sociaal programma kent een dynamische inzet. 

Indien nodig intensiveert de gemeente op basis van onze praktijkervaringen en/of landelijke 

ontwikkelingen het programma en/of stelt het dit programma inhoudelijk bij. Een post 

onvoorzien geeft mede hiervoor ruimte in de uitvoering. 

Het programma past binnen de budgettaire kaders 

Naar verwachting passen de kosten voor de uitvoering van het  'Sociaal programma 

statushouders’ in 2016 en 2017 binnen de beschikbare budgetten: 
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Inkomsten; Rijksbijdragen 

 Prognose rijksbijdragen 2016 en 2017 
 vanuit realisatie huisvestingstaakstelling  

 Begroot 2016 Prognose 2016 Prognose 2017 

A) decentralisatie-uitkeringen  1
e
 half jaar 

(€ 4.430 per gehuisveste statushouder) 
  € 748.670 

  (toegekend in    

  septembercirculaire op 

  basis van 169   

  gehuisveste personen) 

€ 748.670 

(toegekend in 

septembercirculaire op 

basis van 169 

gehuisveste personen) 

 € 531.600 

(gerekend met 

volledig te halen 

realisatie huisvestings 

taakstelling 120 1
e
 

helft 2017) 

A) decentralisatie-uitkeringen 2e half jaar 

(€ 4.430 per gehuisveste statushouder) 
* 2016 Deze ontvangt de gemeente op zijn 

vroegst met de Decembercirculaire 2016.  
Mogelijk  pas bij Meicirculaire 2017. 

  Niet begroot € 1.005.610 

(gerekend met volledig 

te halen realisatie 

taakstelling: 227  

2
e
 helft 2016) 

PM 2e helft 2017 
Inschatting 

taakstelling is te 

onzeker om hierop te 

kunnen begroten. 

B) specifieke rijksuitkering maatschappelijke 

begeleiding 
(€ 2.370 per gehuisveste statushouder 18-67 

jaar) 

 € 474.000  

 (gerekend met realisatie 

 200 statushouders  

 18-67 jaar over heel  

 2016) 

€ 876.900   

(gerekend met volledig 

te halen realisatie 

taakstelling, waarbij 

370 statushouders 18-

67 jaar over heel 2016) 

€ 237.000 

(gerekend met 

volledig te halen 

realisatie taakstelling, 

waarbij 100 

statushouders 18-67 

jaar over 1
e
 helft 

2017) 

 
PM 2

e
 helft 2017 

Inschatting 

taakstelling is te 

onzeker om hierop te 

kunnen begroten. 

Huurbijdrage COA bij inzet locatie vanuit het 

Gemeentelijk Versnellingsarrangement 

(300 per maand per volwassen statushouder,  

150 voor jongeren) 

 € 222.000  

 

€ 270.000  

 

€ 580.000  

 

Totaal  € 1.444.670 € 2.901.180 € 1.348.600 + PM 

 

A) Decentralisatie uitkeringen  

De gemeente Haarlem ontvangt per gehuisveste statushouder zowel in 2016 als in 2017 

vanuit twee decentralisatie-uitkeringen tezamen per gehuisveste statushouder € 4.430. 

1) De rijksbijdrage ‘decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect’ (voor 

extra kosten gemoeid met ‘eerstejaarsopvang’) komt per gehuisveste statushouder uit op 

(afgerond) € 2.849. 

2) De rijksbijdrage  ‘decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom – participatie en 

integratie’ bedraagt per gehuisveste statushouder (afgerond) € 1.581.  
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De gemeente is vrij om deze rijksbijdragen te besteden, al kennen de bijdragen wel een 

duidelijke en benoemde inhoudelijke grondslag. De gemeente krijgt deze DU-rijksuitkering 

achteraf. Bedragen worden vastgesteld per (eerstvolgende) Rijkscirculaire.  
 

B) Specifieke rijksuitkering 'maatschappelijke begeleiding' 

Naast de Rijksbijdragen ontvangt de gemeente Haarlem ook structureel een specifieke 

rijksuitkering 'maatschappelijke begeleiding'. Er vindt maandelijks achteraf een uitbetaling 

plaats. Aan de besteding zijn condities en voorwaarden verbonden. De gemeente heeft aan 

voorwaarden voldaan om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 een verhoogde 

rijksuitkering maatschappelijke begeleiding te ontvangen. Per gehuisveste statushouder 

tussen de 18 en 67 jaar ontvangen wij € 2.370. 

Financieel overzicht: 

Verwachte uitgaven en inkomsten 2016  

1) uitvoeringskosten 'Sociaal programma statushouders' 2016  €    400.000  

2) uitvoeringskosten maatschappelijke begeleiding VluchtelingenWerk  €    370.000  

3) inzet GVA-huisvestingslocaties   €    600.000  

Totaal uitgaven 2016  € 1.370.000  

Verwachte inkomsten vanuit het Rijk (direct en via COA)  € 2.901.180 

Verschil inkomsten en uitgaven  € 1.531.180 

Overheveling overschot 2016 naar 2017  € 1.531.180 

 

Verwachte uitgaven en inkomsten 2017  

1) uitvoeringskosten 'Sociaal programma statushouders' 2017  €     890.000  

2a) uitvoering maatschappelijke begeleiding 1
e
 helft 2017 

2b) uitvoering maatschappelijke begeleiding 2e helft 2017 

 €     100.000 
           PM  

3) inzet GVA-huisvestingslocaties   €  1.250.000  

4) bijdrage budget bijzondere bijstand voor dekking kosten van leningen 

woninginrichting sociale huurwoning, ivm realisatie project ‘Delftplein’ 

 €     350.000 

 Post onvoorzien  €      289.780 

Totaal uitgaven 2017  €  2.879.780 
       + PM 

Verwachte inkomsten vanuit het Rijk (direct en via COA en exclusief PM)  €  1.348.600 
       + PM 

In te zetten overheveling overschot 2016  €  1.531.180  

Totaal generiek  €          0  
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Toelichting uitgaven: 

 

1) Uitvoeringskosten 'Sociaal programma statushouders’ 2016 en 2017 

Medio april 2016 zijn de uitvoeringskosten voor het 'Sociaal programma statushouders 2016-

2019' begroot. Het gaat om kosten voor de uitvoering van de programmaonderdelen: 

taalontwikkeling, maatschappelijke oriëntatie, maatschappelijke integratie, werk en scholing 

gericht op werk, onderwijs en gezondheidszorg. Alsmede om kosten voor extra tijdelijke 

formatieve inzet voor uitvoering van het programma: 1,5 fte voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Inkomens Dienstverlening – ‘team statushouders’ en 1 fte coördinatie en 

uitvoering vanuit Stadszaken, Wonen Welzijn Gezondheid en Zorg. 

 

Vanuit de uitvoering van het programma het afgelopen half jaar ramen wij de 

uitvoeringskosten nu lager voor 2016 en 2017.  

Voor 2016: nu € 400.000 ipv oude raming € 635.000.   

Voor 2017: nu € 890.000 ipv oude raming € 1.268.500. 
 

Het verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de gemeente bij de uitvoering 

gekozen heeft geen gebruik te maken van een commercieel aangeboden taal- en 

oriëntatieprogramma. Naast de hoge kosten die hiermee gepaard zouden gaan, hadden we dit 

via een tijdrovend Europees aanbestedingstraject moeten verwerven. In plaats daarvan heeft 

de gemeente met bestaande partners en betrokken lokale partijen een doorlopende leerlijn 

opgezet. Voor de maatschappelijke oriëntatie is inmiddels een uitgebreid 

participatieverklaringstraject in uitvoering. 

 

 

2) Uitvoeringskosten maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk 

De gemeente verstrekt subsidie aan VluchtelingenWerk voor de uitvoering van 

maatschappelijke begeleiding door daartoe opgeleide vrijwilligers. Daarbij staan 

professionele coördinatoren deze vrijwilligers bij. Het gaat hierbij onder meer om de 

ondersteuning bij het vestigen in een eigen woning en zaken die daarbij komen kijken. Naast 

bijvoorbeeld ook de advisering aan statushouders over het landelijk verplichte 

inburgeringstraject, het verschillend aanbod daarbij van de diverse commerciële aanbieders 

en het aanvragen van de benodigde lening daarvoor. 

De inzet is gericht op volwassenen. Bij de berekening van kosten liggen de aantallen 

waarmee gerekend is daarmee (iets) lager ten opzichte van de aantallen van onze totale 

huisvestingstaakstelling. 
 

 

3) Inzet tijdelijke GVA-huisvestingslocaties 

 

Inzet Zijlweg 245.  

Sinds begin 2016 huurt de gemeente de 2e verdieping van het gebouw Zijlweg 245 (BBV 

2015/524330) ten behoeve van een tijdelijke huisvestingslocatie voor statushouders. Sinds 

maart huren wij ook de 1e verdieping voor dit doel (BBV 2016/141570).  

Statushouders worden hier gehuisvest middels het Gemeentelijk Versnellingsarrangement 

(GVA). Vanuit deze regeling ontvangt de gemeente per statushouder een bijdrage in de huur 

vanuit het COA. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/26-april/10:00/Sociaal-Programma-Statushouders/2016155743-2-Sociaal-Programma-Statushouders.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/26-april/10:00/Sociaal-Programma-Statushouders/2016155743-2-Sociaal-Programma-Statushouders.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/12-januari/10:00/Aanhuur-2e-verdieping-Zijlweg-245-ten-behoeve-van-statushouders/2015524330-2-Collegebesluit-Aanhuur-2e-verdieping-Zijlweg-245-ten-behoeve-van-statushouders.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/12-januari/10:00/Aanhuur-2e-verdieping-Zijlweg-245-ten-behoeve-van-statushouders/2015524330-2-Collegebesluit-Aanhuur-2e-verdieping-Zijlweg-245-ten-behoeve-van-statushouders.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/05-april/10:00/Aanhuur-1e-verdieping-Zijlweg-245-voor-statushouders/2016141570-2-Aanhuur-1e-verdieping-Zijlweg-245-voor-statushouders.pdf
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Voor 2016 komen de verwachte kosten uit op € 450.000 en de COA-huurbijdrage op  

€ 220.000.  

 

Voor 2017 komen de verwachte kosten uit op € 300.000 en de COA-huurbijdrage op  

€ 130.000. De geraamde kosten voor 2017 dalen omdat naar verwachting de inzet van de 

Zijlweg 245 wordt afgebouwd in 2017. 

 

Inzet Boerhaavekliniek (BBV nr: 2016/472577).  

Vanaf 1 november 2016 tot en met uiterlijk 31 december 2017 huurt de gemeente ook locatie 

Boerhaavekliniek als tijdelijke GVA-woonlocatie voor statushouders. Besloten is de lasten 

van deze huisvesting te dekken vanuit het programmabudget ‘Sociaal programma 

statushouders’.  

 

De totale kosten voor de inzet van de Boerhaavekliniek zijn geraamd op € 1.100.000.  

De geraamde huurbijdrage van het COA is € 500.000.  

 

Voor 2016 komen de verwachte kosten uit op € 150.000 en de COA-huurbijdrage op  

€ 50.000.  

Voor 2017 komen de verwachte kosten uit op € 950.000 en de COA-huurbijdrage op  

€ 450.000. 

 

4) Bijdrage bijzondere bijstand 2017 voor leningen woninginrichting  

Vanuit de bijzondere bijstand kunnen mensen een aanvraag doen voor leningen voor 

inrichting van de eigen woning. De gemeente verwacht een sterke toename van aanvragen 

leningen woninginrichting in 2017. Dit omdat naast reguliere plaatsing in sociale 

huurwoningen in 2017 ook veel statushouders vanuit de GVA-locaties naar verwachting 

zullen doorstromen naar een sociale huurwoning, onder andere door projectontwikkeling 

‘Delftplein’.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

De kosten van maatwerkvoorzieningen vallen buiten het ‘Sociaal programma statushouders’. 

Het huisvesten van statushouders zorgt voor een toename van het beroep op 

maatwerkvoorzieningen, op het terrein van jeugdhulp, WMO en BUIG. De financiële lasten, 

die hieruit zullen voortvloeien, zijn niet als raming opgenomen in dit Raadsstuk. Deze 

maatwerkvoorzieningen zijn structureel georganiseerd en gebudgetteerd vanuit gemeentelijk 

beleid voor alle Haarlemmers. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat extra lasten op deze 

terreinen door de komst van statushouders binnen de bestaande ramingen opgevangen kunnen 

worden. 

 

De inkomsten en uitgaven voor het 'Sociaal programma statushouders' lopen niet gelijk in 

2016.  

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het Rijk haar bijdragen primair koppelt aan het 

huisvesten van statushouders in de gemeente en achteraf beschikbaar stelt na realisatie van de 

huisvesting. Daarnaast zijn er veel activiteiten in 2016 gestart en lopen deze door in 2017. 

Hierdoor lopen de afspraken met uitvoerende partijen over inzet en financiering van 2016 

over de jaargrens naar 2017.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/18-oktober/10:00/Huur-De-Boerhaavekliniek-realisatie-tijdelijke-huisvesting-statushouders/2016472577-2-Huur-De-Boerhaavekliniek-realisatie-tijdelijke-huisvesting-statushouders-3.pdf
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Het Rijk hanteert het motto 'geld volgt statushouder'.  

Dit geldt zowel voor de decentralisatie-uitkering als voor de rijksuitkering maatschappelijke 

begeleiding. Als wij onze wettelijke huisvestingstaakstelling niet halen, dan ontvangen wij 

ook minder rijksbijdragen. 

 

Niet behalen  huisvestingstaakstelling leidt niet tot evenredige afname uitvoeringskosten. 

Wanneer wij onze huisvestingstaakstelling niet halen, nemen de uitvoeringskosten niet sterk 

af. Dit komt doordat veel van de uitvoeringskosten worden gemaakt voor 

programmaonderdelen waarvan meerdere statushouders gebruik maken. De kosten dalen 

veelal niet of niet significant als er minder statushouders gebruik van maken. 

 

Het Rijk heeft een wetsvoorstel ingediend voor het kunnen beboeten van gemeenten die hun 

taakstelling niet halen.  

Het gaat om de kosten die het Rijk maakt voor inzet verblijf in AZC's van het COA. Het gaat 

over niet halen taakstelling vanaf tweede helft 2016. Het Rijk wil kosten in rekening brengen 

bij de gemeente van € 1.850 per maand per niet geplaatste statushouder. 

 

Wij zien dat het COA landelijk moeite krijgt om statushouders tijdig aan te leveren vanuit de 

taakstellingslijsten.  

Dit kan van invloed zijn op de realisatie van de aan ons toebedeelde huisvestingstaakstelling. 

 

Het aanbod van sociale huurwoningen voor statushouders door de woningcoöperaties is van 

invloed op de realisatie van onze taakstelling.  

Vanwege het beperkte aantal beschikbare en vrijkomende sociale huurwoningen in onze stad 

en ons beleid om maximaal 20% van de sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor het 

huisvesten van statushouders, is er een tekort aan sociale huurwoningen om onze wettelijke 

taakstelling in 2016 te gaan halen. Voor nu tot maximaal 31 december 2017 is dit 

ondervangen door de inzet van De Boerhaavekliniek als tijdelijke woonlocatie voor 

statushouders. Als structurele maatregel heeft het college gezocht naar mogelijkheden om het 

aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Dit heeft ertoe geleid dat naar verwachting Elan 

Wonen medio 2017 160 semipermanente sociale huurwoningen op het Delftplein oplevert. 

Hierbij verwachten we qua statushouders 40 stellen en 40 alleenstaanden huisvesting te 

kunnen bieden; 120 in totaal. De statushouders die tijdelijk gehuisvest worden in De 

Boerhaavekliniek kunnen in de visie van het college doorstromen naar deze nieuwe sociale 

huurwoningen aan het Delftplein. Indien dit project te grote vertraging oploopt of om 

juridische redenen moet worden stopgezet, zal de gemeente genoodzaakt zijn een alternatieve 

oplossing voor huisvesting woningaanbod te vinden voor deze groep statushouders. 

 

De statushouders die nu onder GVA-regeling wonen op de Zijlweg 245 krijgen de keuze 

(onder voorwaarden) te verhuizen naar de GVA-locatie Boerhaavekliniek.  

Deze statushouders zijn al geteld voor onze taakstelling. Het aantal personen dat verhuist, is 

naar het zich laat aanzien beperkt. 

 

De huisvestingstaakstelling over 2e helft 2017 en verder is onbekend.  

De wettelijke huisvestingstaakstelling wordt per half jaar door het Rijk vastgesteld. Dit doet 

het Rijk enkele maanden van te voren. De taakstelling is en erg afhankelijk van externe 

factoren. Dit is direct van invloed op zowel inkomsten als uitgaven. 
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De rijksbijdragen vanuit de decentralisatie-uitkeringen zijn voor het ‘Sociaal programma 

statushouders’ beschikbaar voor 2016 en 2017.  

Deze DU-uitkeringen zijn nog niet bekend voor de jaren daarna en kennen dus geen 

structureel karakter. 

 

Statushouder is zelf verantwoordelijk. 

Net als elke andere Haarlemmer is een statushouder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 

scholing, arbeidsparticipatie, gezondheid en maatschappelijke integratie en participatie. We 

moeten rekening houden dat een deel van de statushouders getraumatiseerd is, geen eigen 

middelen heeft, en door grote stress door zorg over achtergebleven gezinsleden problemen 

heeft met focus, concentratie en lange termijn beslissingen, vergelijkbaar met de effecten van 

stress door armoede. Ook moeten we rekening houden met de opleidings- en 

cultuurverschillen tussen Nederland en het thuisland van de statushouders. Het zal niet alle 

statushouders lukken (snel) geheel zelfredzaam te zijn en voldoende te participeren in de 

Haarlemse samenleving. Achterstanden en een groter beroep op ondersteuning, uitkering en 

zorg zal voor deel van de statushouders voor langere tijd een realiteit zijn. 

 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het landelijke officiële inburgeringsprogramma. 

Het 'Sociaal programma statushouders' is geen inburgeringstraject en maakt daar ook geen 

deel van uit. Het programma versterkt wel de mogelijkheden voor statushouders om hun 

inburgering goed te laten verlopen. 

Het ‘Sociaal programma statushouders’ richt zich op ‘nieuwe’ statushouders. 

Wij krijgen rijksbijdragen voor onze inzet bij realisatie van onze wettelijke 

huisvestingstaakstelling vanaf 2016. Eerder gekomen statushouders kunnen deelnemen aan 

programmaonderdelen, voor zover dit niet leidt tot overbesteding van beschikbaar budget 

en/of het niet kunnen deelnemen van statushouders vanaf 2016.  

 

6. Uitvoering 

Het ‘Sociaal programma statushouders’ is in uitvoering. Een toelichting daarop treft u aan in 

de bijlage. 

 

 

7. Bijlagen 

- Toelichting uitvoering ‘Sociaal programma statushouders 2016-2017’. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

  



2016/509673 'Visie op de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in Haarlem: samen doen’ 

10 

8. Raadsbesluit 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

1. De visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie van 

statushouders in Haarlem vast te stellen. 

2. Akkoord te gaan om de reeds en nog te ontvangen middelen voor statushouders 

in 2016 beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2017 van het ‘Sociaal 

Programma Statushouders’. Het college van B en W zal hiertoe als onderdeel van 

de Jaarrekening 2016 een voorstel doen.  

3. Akkoord te gaan om uitgaven te doen ten behoeve van het ‘Sociaal Programma 

Statushouders’ in 2017 vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de 

Kadernota 2017 (bestemming jaarrekeningresultaat, Decembercirculaire 2016 en 

de Meicirculaire 2017). Dit binnen de kaders van de Rijks- en COA-bijdragen 

omtrent statushouders.  

 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

 

 

 

De griffier    De voorzitter 


