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Geacht College van B&W,
Op 24 mei berichtte het Financieel Dagblad dat vluchtelingen hardnekkig in de bijstand blijven. Zij
verwijzen naar een onderliggend rapport van SER ‘Ministersversie Integratie door werk - Meer
kansen op werk voor nieuwkomers?” waarin wordt gesteld dat de arbeidsmarktpositie van
statushouders in Nederland zeer ongunstig is. Drie-en-een-half jaar na het verkrijgen van een
verblijfsvergunning in 2014 heeft slechts gemiddeld 25 procent van de volwassen statushouders werk
en ontvangt 67 procent een uitkering in het kader van de sociale zekerheid.
Deze cijfers baart VVD Almelo zorgen en heeft daarom de volgende vragen voor het college:
1) Bent u bekend met het bericht uit het FD “Vluchtelingen blijven hardnekkig in de bijstand” en de
rapportage van de SER “Ministersversie Integratie door werk - Meer kansen op werk voor
nieuwkomers”?
2) Bent u het met VVD Almelo eens dat het grote aantal statushouders in Almelo die een
bijstandsuitkering ontvangen, zeer zorgelijk is en het terugbrengen van de afhankelijkheid van
nieuwkomers van de bijstand een speerpunt moet zijn voor de komende periode, waarbij werk
de standaard moet zijn in plaats van een uitkering? Zo nee; welke argumentatie kunt u hiervoor
dan aanvoeren?
3) Wat zijn volgens u de oorzaken van het grote aandeel uitkeringsontvangers onder nieuwkomers
in Almelo?
4) Beschikt u over cijfers van het huidige aandeel statushouders in Almelo die een uitkering
ontvangen, met een uitsplitsing naar type uitkering, afkomst en verblijfsduur in Nederland?
a) Zo ja, kunt u deze met de Raad delen?
b) Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen en dit alsnog te delen?
5) Hoe is de verhouding opvang van statushouders in Almelo t.o.v. omringende gemeenten?
6) Welke daling of stijging is te zien van het percentage uitkeringsontvangers van statushouders in
Almelo na het behalen van het inburgeringstraject?
a) Neemt dit af en zo ja, in welke mate?
b) Zo nee, welke verklaringen zijn hiervoor te geven?
7) Bent u het met de VVD Almelo eens dat het huidige inburgeringstraject in Almelo meer gericht
zou moeten zijn op arbeidsparticipatie? Welke onderdelen in het huidige inburgeringstraject
leiden concreet en meetbaar tot meer arbeidsparticipatie en hoe gaat u dit verbeteren? Hierbij
meegenomen de Nieuwe Wet Inburgering in 2021.
8) Een deel van de grote golf vluchtelingen die in 2016-2017 naar Nederland is gekomen, zal in de
loop van volgend jaar het einde van de inburgeringsperiode bereiken. Worden hiervoor in Almelo
speciale maatregelen voorbereid, en hoe zullen consequenties worden verbonden aan
verwijtbaar niet inburgeren door nieuwkomers?
9) Op welke manier bent u bereid stappen te zetten om te zorgen dat nieuwkomers in Almelo die
verwijtbaar niet inburgeren en van wie het verblijfsrecht (nog) niet ingetrokken kan worden, (ook
nu al) worden gekort op hun uitkering?
Graag ontvangen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk.
Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie
Yvonne Bijenhof
Tel. 06-53270634

