Schriftelijke vraag van een lid van de Raad, 4-2-2021. (ex artikel 38 van het Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp
Betreft memo 52 van 1-12-20: Huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie
vergunninghouders

Toelichting
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Als gemeente zijn we op grond van de Woningwet verantwoordelijk voor de huisvesting van
vluchtelingen met asielstatus (vergunninghouders). Deze nieuwe inwoners worden verdeeld via een
taakstelling per gemeente op basis van verleende asielvergunningen. Na een verhoogde opgave in de
periode 2015 tot en met 2018 was de taakstelling voor onze gemeente de afgelopen jaren ongeveer
8 personen per jaar. Als gevolg van een inhaalslag door de Immigratie en Naturalisatiedienst heeft
het Ministerie voor 2021 een verdubbeling van de taakstelling aangekondigd.
Gemeenten worden vanaf 2022 weer verantwoordelijk voor de inburgering.
Vraag/vragen:
-

Kan het college de raad inzicht geven in resultaten ( zowel in kwaliteit, kwantiteit en
financiële gevolgen) van de inburgeringstrajecten van de afgelopen 3 jaar?

-

Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning asiel krijgt, heeft recht op
gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar partner en eventuele kinderen naar Nederland
mogen komen. Dit geldt ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Kan
het college aangeven hoeveel gezinsherenigingen hebben plaats gevonden in de Boekelse
situatie?

-

Vallen de zgn hereniging statushouders straks binnen de nieuwe wet Inburgering ook onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente?

-

Met de nieuwe wet inburgering vindt tevens een nieuwe decentralisatie plaats. Is de
gemeente Boekel voldoende organisatorisch geëquipeerd om deze decentralisatie vorm en
inhoud te geven?

-

Wat heeft deze decentralisatie voor gevolgen voor de personele inzet van het gemeentelijke,
ambtelijke apparaat?

-

Eind 2019 heeft een onafhankelijk onderzoek in opdracht van VNG én SZW uitgewezen dat er
structureel 197 miljoen nodig is om de wet Inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen
meer dan het Ministerie had gepland. April 2020 is er overeenstemming bereikt tussen SZW
en de VNG over de invulling van de nieuwe wet Inburgering. Er komt structureel € 35,2
miljoen extra beschikbaar. Dat betekent een structureel tekort van ruim 7 miljoen euro. Wat

betekent dit tekort voor de gemeente Boekel en hoe denkt de gemeente Boekel dit
structureel tekort te kunnen opvangen?
-

Wat betekent het verdubbelen van de taakstelling voor de druk op onze lokale
woningmarkt? Kan het college aangeven hoe ze deze verdubbeling van de taakstelling en de
verplichting van huisvesting denken vorm te geven binnen de huidige context van
woningnood.

-

Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de taak om alle (bijstandsgerechtigde)
vergunninghouders zes maanden financieel te ontzorgen en de nieuwkomers te begeleiden
naar financiële zelfredzaamheid. Wat betekent deze financiële ontzorging in concreto voor
de gemeentelijke begroting en wordt de gemeente daarin mogelijk gecompenseerd?

-

Voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders doet de gemeente Boekel al
jaren een beroep op een groep enthousiaste vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel. Wat
betekent de verdubbeling van de taakstelling voor de inzet en draagkracht van
Vluchtelingenwerk Boekel?

-

Vluchtelingenwerk Boekel geeft nu al aan behoefte te hebben aan professionele
ondersteuning. Momenteel onderzoekt U samen met Vluchtelingenwerk de mogelijke
ondersteuning door een welzijnsorganisatie. Welke financiële consequenties brengt deze
professionele ondersteuning met zich mee en hoe denkt het college deze financiële gevolgen
te kunnen dragen?

Met vriendelijk dank voor uw beantwoording.
Namens de VVD Boekel-Venhorst fractie,
Nicole Dijcks

De VVD Boekel-Venhorst wenst schriftelijke beantwoording.

