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INLEIDING
Elke Nederlandse gemeente is verplicht om statushouders te plaatsen. Het aantal te
plaatsen statushouders wordt verdeeld op basis van het inwonersaantal van de
gemeente. Omdat er veel vluchtelingen naar Nederland komen, voornamelijk Syriërs
en Eritreeërs, is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders al in 2014
verhoogd. Dit wordt voor 2015 nog verder verhoogd.
Huidige manier van plaatsen van statushouders:
Als statushouders een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden ze binnen een
periode van 12 weken uitgeplaatst naar een gemeente. Statushouders afkomstig uit
bijvoorbeeld Syrië of Eritrea krijgen vaak heel snel een verblijfsvergunning (vaak
binnen 1 maand). Statushouders afkomstig uit Irak of Afghanistan moeten vaak langer
wachten tot zij een verblijfsvergunning krijgen (dit kan weken of maanden duren).
Huidige stand van zaken en vooruitzichten voor 2015:
De Gemeente Albrandswaard (25.078 inwoners) had voor 2014 een taakstelling van
24 personen. Er is op dit moment in januari 2015 nog een achterstand uit 2014 van 11
personen.
Voor 2015 moet Albrandswaard in het eerste half jaar 21 statushouders plaatsen en in
het tweede half jaar 22 personen. In totaal is de opdracht dan ook om 54 (11 uit 2014
en 43 voor 2015) statushouders te plaatsen. Het aantal voor het tweede half jaar kan
nog kan oplopen.
NB: De BAR-gemeenten moeten in totaal zo’n 200 personen huisvesten in 2015.
KERNBOODSCHAP

De gemeente Albrandswaard heeft de verplichting om statushouders te plaatsen.
Door de verhoging van de taakstelling worden problemen verwacht op het gebied van
beschikbare woningen, opvang en begeleiding. Ook kan de taakstelling
maatschappelijke onrust veroorzaken. In overleg met partners wordt naar een optimale
aanpak gezocht.

1

Pagina 2/3
CONSEQUENTIES
De aantallen te plaatsen statushouders zijn dermate groot dat de verwachting is dat:
1. Het aantal beschikbare huurwoningen niet toereikend is.
Vanuit het COA krijgt de gemeente nu zowel gezinnen als alleenstaanden
aangeleverd. Deze laatste groep is moeilijker te huisvesten omdat er voor
deze groep minder geschikte woningen beschikbaar zijn. Er zijn ook meer
woningen nodig voor het plaatsen van alleenstaanden dan voor gezinnen,
omdat er bij de taakstelling per gehuisveste persoon wordt geteld.
Veel vluchtelingen (uit Eritrea) zijn onder de 23 jaar en kunnen hierdoor geen
huurtoeslag krijgen. Zij hebben dus een goedkope woning nodig (onder de
huurtoeslaggrens). Dit soort woningen hebben woningbouwcorporaties niet
veel in hun woningvoorraad.
2. Er maatschappelijke onrust kan ontstaan;
3. Vluchtelingenwerk extra subsidie zal vragen voor de opvang- en begeleiding
van de statushouders;
Vooral de groep jonge Eritreeërs heeft veel begeleiding (vanwege de trauma’s
en de slechte Nederlandse taalbeheersing) en een geschikte dagbesteding
nodig.
4. Er vanuit de gemeente extra coördinatie nodig zal zijn.
Dit is nodig om andere partijen, zoals scholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, CJG, leerlingenvervoer etc. te begeleiden bij de extra
toestroom van jonge statushouders om zo problemen te voorkomen.
Statushouders krijgen sneller een verblijfsvergunning waardoor ze korter in een AZC
verblijven Dit heeft als negatieve gevolgen dat er bij de intake bij de gemeente:
 woningbouwcorporaties en Stichting Vluchtelingen Werk Maasdelta (SVWM)
altijd met een tolk moet worden gewerkt omdat men de taal nog niet beheerst.
 Dit extra tijd en geld kost.
 SVWM met getraumatiseerde statushouders te maken krijgen, die nog geen
behandeling hebben gehad van de GGZ.
Een voordeel van de huidige manier van uitplaatsen is dat statushouders vaak niet
meer vele maanden in een AZC verblijven, maar snel naar hun woonplaats verhuizen
waar zij snel kunnen starten met de inburgering en integratie.
Wanneer niet aan de taakstelling wordt voldaan kan het COA zelf actie ondernemen
en de rekening aan de gemeente sturen.
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VERVOLG
De raad zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Budgettaire
consequenties zullen in de tussenrapportage worden meegenomen.
BIJLAGEN
-

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

