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Trajecten statushouders
Leden gemeenteraad Barneveld
Wethouder H. Van Daalen en wethouder G. van den Hengel
Aanleiding memo
In antwoord op de vragen van de fractie van de VVD tijdens de commissie
Samenleving op 25 oktober 2017, is toegezegd een actueel overzicht te
verstrekken van de aantallen trajecten waarlangs statushouders bezig zijn om te
participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt..
Aantal gehuisveste statushouders
In totaal zijn in de periode 1-1-2015 tot en met 25-10-2017 340 statushouders
gehuisvest. Als we de kinderen (150) niet meerekenen, komen we tot 190
volwassenen die gehuisvest zijn en een uitkering (hebben) ontvangen.
Deze groep van 190 kan worden onderverdeeld in 172 statushouders die na hun
e
e
18 naar Nederland zijn gevlucht en 18 statushouders die voor hun 18 naar
e
Nederland zijn gevlucht, maar na hun 18 in Barneveld een bijstandsuitkering
hebben gekregen (ex-AMV-ers).
Uitstroom
Van de 190 volwassen statushouders die in de periode 01-01-2015 tot 25-10-2017
een bijstandsuitkering hebben ontvangen, is van 28 de uitkering weer beëindigd (8
in 2016 en 20 in 2017). In het onderstaande overzicht ziet u de reden van
beëindiging.
Reden uitstroom
Verhuizing naar buitenland
Arbeid met Loonkostensubsidie
Arbeid in dienstbetrekking
Oorzaak bij partner
Andere oorzaak
Verhuizing andere gemeente
Geen inlichtingen
Aanvang studie
Totaal

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016
1
0
0
1
1
4
1
0
8

2017
1
1
2
0
2
5
1
8
20

Uitgaande van de instroom (190 statushouders) minus de uitstroom (28
statushouders) verstrekt de gemeente op 25-10-2017 aan 162 statushouders een
uitkering.
Statushouders in traject
Van de 162 volwassen statushouders volgen 129 statushouders een traject. De
resterende 33 statushouders volgen momenteel geen traject vanwege een van de
onderstaande redenen:
Reden geen actief traject
Vrijgesteld vanwege medische of psychische redenen
Opstartfase
Niet meewerken aan
Totaal

18
13
2
33

Activiteitenoverzicht 25-10-2017
Onderstaand schema geeft het aantal en het soort lopende trajecten op 25 oktober
2017 weer. Het verschil tussen het aantal statushouders met een traject (129) en
het aantal trajecten (174) wordt veroorzaakt doordat één statushouder meerdere
trajecten kan volgen.
Soort Traject

Aantal

Vrijwilligerswerk
Scholing aanbieden traject
Werken met behoud van uitkering
Begeleiding ex-AMV
Beschermd werken
Intensieve bemiddeling
Taal en Werk
Nt2
Sociale activering
Belastbaarheidsonderzoek
Parttime werkzaamheden
Werkervaringsplaats(premie)
Proefplaatsing
Taalstage
Nog te plaatsen op taalstage
Loonkostensubsidie p-deel art 14 p verordening
Totaal

5
32
3
10
1
2
27
14
1
1
4
2
1
49
19
3
174

Analyse verschil resultaten memo 01-07-2017 en memo 01-10-2017
Op 1 juli 2017 verstrekten we aan 178 volwassen statushouders een uitkering. Dat
aantal is met 12 statushouders gedaald naar 162 (stand 25-10-2017). Deze daling
wordt met name veroorzaakt door het feit dat we er in geslaagd zijn om 8
statushouders (ex-Amv-ers) te begeleiden naar een opleiding waardoor zij
studiefinanciering krijgen.
Het aantal statushouders dat uitgestroomd is naar werk lijkt te zijn gedaald van 6
(stand 01-07-2017) naar 2 (stand 25-10-2017). Dit aantal is echter gelijk gebleven,
maar wordt vertekend door een uitsplitsing naar werk zonder (2) en met
loonkostensubsidie (4 waarvan 1 bij uitstroom en 3 bij lopende trajecten).

2

Een goede vergelijking van de lopende trajecten is moeilijk te maken omdat er
steeds sprake is van een momentopname en één statushouder meerdere trajecten
tegelijk kan volgen. Daarnaast is het soort trajecten in deze memo verder
uitgesplitst en zijn er nieuwe trajectsoorten bijgekomen. Hierdoor zijn de twee
overzichten nauwelijks te vergelijken. We hebben voor de nieuwe opzet gekozen
om in uw richting beter inzichtelijk te maken wat er precies gebeurt.
Wel kunnen we stellen dat het aantal trajecten is gestegen terwijl het aantal
statushouders is gedaald. Dat betekent dat het aantal statushouders met een
traject naast zijn inburgeringstraject, ten opzichte van de vorige memo, is gestegen.
Het is overigens gebruikelijk dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen een
traject aangeboden krijgen. Dit geldt niet alleen voor statushouders. Hiermee doen
we er alles aan om mensen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien en
daarmee uit de uitkering stromen.
Inburgering in Barneveld
Inburgeren is een verantwoordelijkheid van de inburgeraar. De gemeente heeft
hierin een zeer beperkte rol. Alleen bij het vormgeven van het traject om te komen
tot de Participatieverklaring heeft de gemeente een wettelijke rol. Hierdoor hebben
we ook zeer beperkt kennis van de voortgang van het inburgeringstraject en
beschikken we niet over eigen cijfers.
1

Sinds augustus 2017 publiceert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op haar site
cijfers over de inburgeringsresultaten per gemeente. Omdat vervolgens niet alle
cijfers beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om enige conclusies te trekken over de
effectiviteit van de inburgering.

Wat we wel merken is dat de uitstroom naar werk achter blijft op de wens en de
verwachtingen. Redenen hiervoor zijn de problemen om inburgering te combineren
met werk, het feit dat niet alle inburgeraars de eigen verantwoordelijkheid
voldoende oppakken en het feit dat de gemeente geen partij is in de richting van de
inburgeringsaanbieders waardoor de voortgang van het inburgeringsprogramma
veelal niet te volgen is.
Vandaar dat het college op 31 augustus 2017 besloten heeft tot de aanpak
“Begeleid Inburgeren” (zie bijlage). Het doel is de effectiviteit van het reintegratietraject en het inburgeringstraject te vergroten door de gemeentelijke regie
te vergroten. Daarnaast dient de nieuwe aanpak te leiden tot een flexibilisering van
het inburgeringsaanbod waardoor werk en inburgeren beter te combineren is.
Concreet betekent Begeleid Inburgeren dat:
- op basis van een gedegen analyse van het taalniveau, de leerbaarheid en
de “soft skills”, met de inburgeraar afspraken gemaakt worden over het te
behalen resultaat over 6 maanden (taalniveau + mate van
arbeidsparticipatie);
- het re-integratietraject en het inburgeringstraject worden samengevoegd tot
één re-integratieplan;
- de gemeente afspraken maakt met aanbieders van inburgeringstrajecten in
Barneveld m.b.t. avondlessen, versnelde inburgeringsprogramma’s en het
monitoren van de voortgang op individuele basis.
- de inburgeraar zelf verantwoordelijk blijft om binnen de afspraken die
gemaakt zijn, zijn inburgering in te kopen. Daarbij wordt hij geholpen door
de coaches van Vluchtelingenwerk. Het spreekt voor zich dat er geen
1

https://www.inburgeren.nl/ketenpartners/betrokken_partijen/voortgangscijfersinburgering/voortgangscijfers-inburgering.jsp
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afspraken gemaakt worden die de inburgeraar niet na kan komen omdat hij
bijvoorbeeld niet voldoende kan lenen bij DUO.
Begeleid inburgeren start direct voor de inburgeraars die vanaf 1 november 2017
een uitkering aanvragen. Met de inburgeraars die al een uitkering hebben, worden
de komende 12 maanden afspraken gemaakt.
We verwachten hiermee in de loop van 2018 de uitstroom te verhogen.
Taakstelling
De taakstelling 2017 is door het Rijk voor Barneveld vastgesteld op 75 personen.
Met name door nareizigers van reeds in onze gemeente gehuisveste statushouders
is de taakstelling over heel 2017 op dit moment reeds behaald. De Provincie
Gelderland heeft haar waardering voor deze prestatie uitgesproken middels een
brief (zie bijlage). Door alle inspanningen kan er voor 2018 een welkome
e
voorsprong op de taakstelling worden opgebouwd. De taakstelling 1 helft 2018 is
namelijk vastgesteld op 43 personen (landelijk 13 000 te huisvesten statushouders)
e
en voor de 2 helft is een prognose van 26 afgegeven (8000 te huisvesten
statushouders) (zie bijlage). Afhankelijk van de landelijke instroom is het afwachten
of Barneveld meer gezinnen of juist alleenstaanden zal huisvesten.
Tot slot
Gezien het aantal statushouders in de uitkering en de verwachte toestroom van
volgend jaar blijft het belangrijk in te zetten op trajecten voor bijstandsontvangers.

Bijlagen:
 Notitie “Begeleid Inburgeren”
 Brief van de provincie Gelderland
 Brief van het Rijk over taakstelling
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Begeleid inburgeren in Barneveld
Versterking van de gemeentelijke regie op de inburgering

Datum: 23-08-2017
Status: vastgesteld door college 31-08-2017
Auteur: werkgroep “inburgering nader bekeken”
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

In het kader van de opvang statushouders is een werkgroep ingesteld die onderzocht heeft hoe de
gemeentelijke regie op de inburgering van de statushouders verbeterd kan worden. De uitkomsten
van dit onderzoek hebben geleid tot dit document.
Inburgeraars zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun inburgeringsexamen en de wijze
waarop zij hun inburgering vorm en inhoud geven. De effectiviteit van de inburgering laat in de praktijk
te wensen over. Minder dan de helft behaalt het inburgeringsexamen binnen de termijn van drie jaar.
Vandaar dat de minister van SZW heeft aangegeven de positie van de gemeente te gaan versterken
door de Wet inburgering op dit punt aan te willen passen.
Naar onze mening hoeven we hier niet op te wachten, maar kunnen we door op een andere manier
gebruik te maken van de bestaande kaders en instrumenten, al een flinke slag slaan. Beheersing van
de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving en maatschappij zijn belangrijke
voorwaarden om te integreren binnen de maatschappij en de arbeidsmarkt. En een goede integratie is
in ieders belang.
In deze notitie is beschreven hoe wij als werkgroep van mening zijn dat de gemeente meer de regierol
zou moeten nemen om zo de effectiviteit van de integratie van inburgeraars te vergroten.

1.2

Waarom willen we onze regierol versterken?

a) Meer dan de helft behaalt niet tijdig het inburgeringsexamen
Inburgering is een belangrijke voorwaarde om te integreren en te participeren in de samenleving. In
een brief aan de Tweede Kamer van 11 oktober 2016 (kenmerk 32824-161) geeft minister Asscher
aan dat slechts 49 procent van de statushouders binnen de gestelde termijn geslaagd is voor het
inburgeringsexamen. De komende maanden zal DUO ook de inburgeringscijfers van de gemeente
1
Barneveld publiceren. Maar wij verwachten dat het slagingspercentage binnen onze gemeente niet
veel af zal wijken.
b) Risico op schulden
Statushouders kunnen tot € 10.000,- lenen voor hun inburgeringstraject. Dit bedrag hoeven zij niet
terug te betalen als zij tijdig hun inburgeringsexamen behalen. Als zij niet tijdig hun
inburgeringsexamen behalen krijgen zij een boete van maximaal € 1.250,- en moeten zij hun lening
terugbetalen. Vervolgens krijgen zij wederom 2 jaar om hun inburgeringsexamen te halen. Niet tijdig
behalen van het inburgeringsexamen heeft derhalve grote financiële gevolgen.
c) Niet iedereen kan eigen verantwoordelijkheid waar maken
Niet alle inburgeraars zijn in staat om de gevolgen van hun acties te overzien. Sommige inburgeraars
doen langer over hun inburgering dan nodig is waardoor op een gegeven moment het geld op is. Ook
zien we dat inburgeraars lang wachten met het starten van hun inburgeringstraject waardoor ze niet
tijdig hun inburgeringsexamen behalen.
Niet iedereen is in staat om na aankomst in Nederland zelf een passende opleiding te kiezen. Hoewel
VluchtelingenWerk Barneveld de statushouders ondersteunt bij het maken van een keuze, zien we dat
een deel kiest voor een opleiding omdat een partner of kennis die opleiding ook volgt. Dat hoeft niet
direct een goede opleiding voor die persoon te zijn.
d) Onvoldoende integratie van inburgeringstraject met re-integratietraject
Inburgeraars met een uitkering hebben zowel te maken met een inburgeringsverplichting als met de
plicht om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In de meeste gevallen is de inburgeraar
1

Omdat de uitvoering van de inburgering geen gemeentelijke bevoegdheid meer is, beschikken we niet meer over actueel
cijfermateriaal. De inburgeraar is niet verplicht om door te geven of hij wel of niet geslaagd is.
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gemotiveerd om zijn inburgeringsexamen te behalen en te gaan werken. Op het moment dat deze
motivatie niet of minder aanwezig is, wordt het voor de gemeente moeilijker om regie te voeren omdat
de inburgeraar zelf zijn inburgeringstraject regelt. De aanbieders van inburgeringstrajecten zagen tot
voor kort de gemeente in deze dan ook niet altijd als een belangrijke samenwerkingspartner.
Daarnaast mogen zij geen informatie verstrekken over de voortgang van het inburgeringstraject
waardoor de gemeente afhankelijk is van de medewerking van de inburgeraar. In de praktijk zien we
dan ook dat het inburgeringstraject ook leidend is voor de re-integratieactiviteiten. Dit leidt vervolgens
tot een uitkeringsafhankelijkheid die niet in alle gevallen noodzakelijk is.
e) Aanbod sluit niet aan bij de vraag
Zoals eerder aangegeven is de gemeente geen directe samenwerkingspartij voor de aanbieders van
inburgeringstrajecten omdat de inburgeraar zelf bepaalt bij welke organisatie hij het inburgeringstraject
wil volgen. Hierdoor merken we dat de aanbieders een stevige positie hebben en het aanbod in grote
lijn bepalen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat mensen graag in de avonduren en in het weekend willen
inburgeren zodat zij overdag kunnen werken, maar dat er onvoldoende aanbod is. Er is nog
onvoldoende flexibiliteit bij aanbieders omdat vraag en aanbod niet gebundeld wordt. Er is immers een
bepaalde klasgrootte nodig om deze daadwerkelijk te laten starten.
.
1.3

Begeleid inburgeren

Vanuit het idee van “begeleid inburgeren” willen we ons als gemeente actiever gaan bemoeien met
het inburgeringsproces. Zowel op individueel niveau als op de wijze waarop de inburgering binnen de
gemeente en de omliggende regio is georganiseerd. Naar onze mening is meer flexibiliteit bij de
inburgeraar en de aanbieders nodig om inburgering en re-integratie beter te kunnen combineren en zo
de integratie te versnellen. Naar onze mening is het dan ook noodzakelijk om als gemeente in de
richting van de aanbieders een centralere rol te nemen en in de richting van de inburgeraar de Wet
inburgering en de Participatiewet (met name de Taaleis en re-integratie) vanuit een integrale visie te
benaderen.
Wij verwachten dat een actievere rol van de gemeente de participatie van inburgeraars in de
samenleving en op de arbeidsmarkt gaat versnellen en verbeteren.

1.4

Werkgroep “Inburgering nader bekeken”

De werkgroep “inburgering nader bekeken” is ingesteld door de projectgroep “Integratie
Statushouders” met als doel onderzoek te doen naar manieren waarop de effectiviteit en integraliteit
van de inburgering verbeterd zou kunnen worden. De werkgroep bestond uit afgevaardigden van de
Gespreksvoerders Participatiewet, de afdeling Beleid, team Juridische Zaken Participatiewet en
Stichting VluchtelingenWerk.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 starten we met een beschrijving van de aanleiding en de noodzaak om de inburgering
op een andere manier te benaderen. In hoofdstuk 2 is beschreven met welke kaders rekening moet
worden gehouden op het moment dat we een nieuwe manier van werken vorm en inhoud gaan geven.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven hoe onze nieuwe aanpak er in de praktijk uit komt te
zien. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van het voorgaande in de vorm van een actieplan met
daaraan gekoppeld de financiering. Hoofdstuk 5 sluit het document.
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2 Kader
2.1

Wet inburgering

Mensen die inburgeringsplichtig zijn, worden door DUO schriftelijk op de hoogte gesteld dat zij binnen
3 jaar het inburgeringsexamen moeten hebben behaald. Analfabeten mogen er 5 jaar over doen. Het
2
examen bestaat uit een drietal onderdelen : beheersing Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse
maatschappij en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast is iedere inburgeraar vanaf 1
oktober 2017 verplicht om deel te nemen aan bijeenkomsten gericht op het aanleren van de
Nederlandse kernwaarden en het verkrijgen van de Participatieverklaring. Deze bijeenkomsten
worden door de gemeente georganiseerd, buiten het inburgeringsprogramma om.
De inburgeraar is vrij om te bepalen hoe hij zich voorbereidt op het behalen van zijn
inburgeringsexamen. Mocht hij niet in staat zijn om tijdig het examen te behalen, dan kan de
inburgeraar uitstel aanvragen. Daarnaast kan de inburgeraar ontheffing aanvragen zodra hij minimaal
600 uur cursus heeft gevolgd en vier keer het examen heeft afgelegd, maar toch niet is geslaagd. Ook
bestaat de mogelijkheid om van DUO vrijstelling te krijgen vanwege medische redenen.
De inburgeraar kan een lening van maximaal € 10.000,- aanvragen bij DUO voor de kosten van de
cursus en het inburgeringsexamen. Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen indien zij
tijdig het inburgeringsexamen behalen. De inburgeraar ontvangt dit geld niet zelf. Het geld wordt in
termijnen overgemaakt aan de organisatie die de cursus verzorgt, mits de organisatie het keurmerk
Blik op Werk heeft.
Mocht het inburgeringsexamen niet tijdig zijn behaald volgt een boete van € 1.250,- en krijgt de
inburgeraar twee extra jaren om zijn inburgeringsexamen te behalen. Voor de niet asielmigranten kan
het ook gevolgen hebben voor de verblijfsstatus.

2.2

Keurmerk Blik op Werk

Voorwaarde voor toekenning van een lening door DUO is dat de onderwijsinstelling het keurmerk “Blik
op Werk” heeft. Blik op Werk stelt een aantal voorwaarden die voor alle scholen gelden. Zo moet de
overeenkomst tussen aanbieder en cursist iedere 6 maanden opzegbaar zijn. Daarnaast kan de
overeenkomst worden opgezegd bij verhuizing en op het moment dat door het verkrijgen van werk,
deelname aan de cursus overdag niet meer mogelijk is. Blik op Werk onderzoekt verder de
klanttevredenheid en het slagingspercentage.
Al deze eisen worden tijdens een bezoek aan de school gecontroleerd door een controleur. Daarna
beoordeelt een medewerker van Blik op Werk periodiek of de school nog aan alle eisen voldoet en of
een gemiddelde tevredenheidsscore van 6,5 wordt behaald. Als dit zo is, krijgt de school het Blik op
Werk Keurmerk.

2.3

Participatiewet

Binnen de Participatiewet zijn voor de inburgeraars een tweetal aspecten belangrijk. De algemene reintegratieverplichtingen die voor iedere uitkeringsgerechtigde gelden en de bepalingen in het kader
van de Taaleis (art 18b Pw).
Algemene re-integratieverplichting
Op basis van de Participatiewet is iemand die een uitkering ontvangt, o.a. verplicht om:
1. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te
behouden;
2

In totaal dient de inburgeraar 7 examens af te leggen: lezen, luisteren, spreken, schrijven, spreekvaardigheid,
kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Pagina 5 van 14

2. gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op
arbeidsinschakeling;
3. kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden die noodzakelijk zijn voor het naar
vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.
Wet taaleis
Voor alle mensen die een uitkering aanvragen geldt dat zij aannemelijk moeten maken dat zij de
Nederlandse taal voldoende machtig zijn (taalniveau 1F). Op het moment dat belanghebbende dit niet
kan, is de gemeente verplicht de beheersing van de Nederlandse taal vast te stellen aan de hand van
de taaltoets.
Als blijkt dat de beheersing van de Nederlandse taal niet voldoet aan de wettelijke vereiste, is de
gemeente verplicht de uitkering van belanghebbende te verlagen. Deze verlaging kan
belanghebbende voorkomen:
1. door zich bereid te verklaren aan te vangen met het verwerven van de vaardigheden in de
Nederlandse taal;
2. door te voldoen aan de voortgang die van hem verwacht mag worden bij het verwerven van
de vaardigheden in de Nederlandse taal;
3. als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Wat dit inhoudt is verder niet beschreven.
De verlaging van de uitkering bedraagt de eerste 6 maanden 20%, de tweede zes maanden 40% en
daarna 100%. De periode die bepalend is voor de hoogte van de verlaging, start op het moment dat
voor de eerste keer via een toets is vastgesteld dat iemand niet beschikt over het gewenste
taalniveau. Daarna loopt de periode door, ongeacht of iemand wel of niet voldoet aan de
voorwaarden. Met andere woorden: als belanghebbende een cursus gaat volgen en na 14 maanden
besluit te stoppen zonder instemming van de gemeente, leidt dit tot een verlaging van 100% tot het
moment dat hij weer naar school gaat.
Bij de vaststelling van de hoogte van de verlaging dient rekening te worden gehouden met de
omstandigheden van de belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien,
gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken. Hierbij dient
bijvoorbeeld gedacht te worden aan dreigende huisuitzettingen, broodnood in geval van kinderen.

2.4

Gemeentelijk beleidskader

Beleidskader Sociaal Domein
Wij willen dat inwoners van de gemeente Barneveld optimale kansen krijgen op het ontwikkelen of
bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen hierbij het uitgangspunt. Daarbij hanteren we onder
andere de volgende uitgangspunten:
 Ondersteuning is gebaseerd op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
 We werken integraal om tot een samenhangend en volledig ondersteuningsplan te komen, waarin
de regie duidelijk is geregeld.
 Onze ondersteuning is niet vrijblijvend, maar resultaatgericht waarbij we duidelijke, te behalen
resultaten van de ondersteuning bepalen en afspreken hoe die te behalen.
 Ondersteuning en hulp wordt bij voorkeur dichtbij de inwoner vormgegeven. Waar dat meerwaarde
biedt, wordt samengewerkt met de overige FoodValley gemeenten.
 Bij ondersteuning wordt rekening gehouden met de identiteit van inwoners doordat zorg zo veel
mogelijk plaatsvindt met inachtneming van de eigen identiteit van inwoners.
 De ondersteuning is zo nodig ‘er op af’ wat inhoudt dat we zo nodig ook mensen benaderen die
niet om ondersteuning kunnen, durven of willen vragen.
 Als gemeente kiezen we voor een sterke regierol en een beperkte rol in de uitvoering.
 Inwoners kunnen kiezen voor de aanbieder van hun voorkeur waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft gesloten.
Beleidskader Wet taaleis
Op 22 januari 2016 heeft het college besloten om de Taaleis binnen de Participatiewet in de geest van
de wet uit te voeren en niet zoals hij door de wet is voorgeschreven. De afwijking bestaat er uit dat de
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beheersing van de Nederlandse taal alleen getoetst zou worden als er twijfels zijn over de beheersing
van de Nederlandse taal én die persoon aangeeft geen actie te willen ondernemen om de beheersing
van de Nederlandse taal te verbeteren. De Participatiewet geeft aan dat het taalniveau getoetst moet
worden bij iedereen die niet aan kan tonen over het verplichte taalniveau te beschikken (1F/groep 8
basisschool). Reden dat hiervoor gekozen is, ligt in het feit dat zo de uitvoering niet verder wordt
belast en de kosten te beperken.

2.5

Financiële kaders

In dit kader zijn de volgende financiële stromen van belang:
1. Lening DUO: de inburgeraar kan een lening aanvragen van maximaal € 10.000,- voor de
vergoeding van de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen.
2. Maatschappelijke begeleiding: de gemeente ontvangt een bedrag voor de maatschappelijke
begeleiding van statushouders. De hoogte van het bedrag bedraagt € 2.370,- per gehuisveste
statushouder. Voor 2016 en 2017 is dit bedrag opgehoogd tot € 4.430 per statushouder.
3. Re-integratie: de gemeente kan aanvullend re-integratieactiviteiten vergoeden vanuit het
Rijksbudget Participatiebudget.
4. Wet taaleis: de gemeente ontvangt jaarlijks een vast bedrag ad € 4.000,- voor de kosten
verbonden aan de uitvoering van de Wet taaleis.
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3 Begeleid inburgeren
3.1

Algemeen

Beheersing van de Nederlandse taal is, evenals kennis van de Nederlandse maatschappij en
arbeidsmarkt, een belangrijke voorwaarde voor een goede inburgering binnen de maatschappij.
Vandaar dat de gemeente, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de participatie van alle inwoners en
die van de mensen met een gemeentelijke uitkering in het bijzonder, belang heeft in het verhogen van
de effectiviteit van de inburgering.
Actie:
1. De gemeentelijke regie versterken op zowel het individuele inburgeringstraject van mensen in
een uitkeringssituatie als op de inburgeringstructuur en het inburgeringsaanbod.

3.2

Taaltoets

Op het moment dat duidelijk is dat iemand onvoldoende kan aantonen dat hij de Nederlandse taal
voldoende beheerst, wordt hij aangemeld voor een taaltoets en een leerbaarheidstoets.
Daarmee wijken we af van de huidige aanpak. We kiezen hiervoor omdat het loslaten van de
verplichtingen in het kader van de Taaleis, er in de praktijk toe leidt dat taalontwikkeling gezien wordt
als iets dat verbonden is aan de inburgering hetgeen dus niet stuurbaar is vanuit een gemeentelijk
perspectief. Vervolgens zien we dat er door de gemeente ook slechts beperkt gestuurd wordt op het
taalbeheersingsproces hetgeen de uitstroom naar werk niet ten goede komt.
Daarnaast kan op basis van de taaltoets en de daaraan gekoppelde leerbaarheidstoets, de
inburgeraar beter geïnformeerd worden over een passend onderwijsaanbod, wordt het mogelijk de
voortgang te monitoren en kan een integraal inburgerings-/re-integratieplan gemaakt worden.
Met andere woorden: via de bepalingen van de Taaleis binnen de Participatiewet, wordt de gemeente
direct betrokken bij het inburgeringsproces en kan daarmee haar regierol op individueel niveau beter
waarmaken.
Actie:
2. Op het moment dat iemand bij aanvraag van de uitkering niet aan kan tonen dat hij de
Nederlandse taal voldoende beheerst, een taaltoets en een leerbaarheidstoets afnemen.

3.3

Integratie van inburgering en participatie

Positionering Wet inburgering t.o.v. Participatiewet
De Wet inburgering en de Participatiewet zijn aanvullend op elkaar. De Wet inburgering heeft
betrekking op het te behalen resultaat (inburgeringsdiploma) en faciliteert het inburgeringsproces. De
Participatiewet (via de Taaleis) heeft betrekking op de voortgang en faciliteert daarnaast
taalondersteuning via Taalstages en Taal en Werk. Vandaar dat het inburgeringstraject onderdeel
uitmaakt van het plan van aanpak gericht op uitstroom naar werk of een zo hoog mogelijke mate van
participatie zoals dat door de gespreksvoerder wordt opgesteld.
Integraal traject
Na de taaltoets wordt samen met de inburgeraar een plan gemaakt waarin inburgering en re-integratie
worden gecombineerd. De gemeente heeft daarbij geen zeggenschap over hoe de inburgeraar zijn
inburgeringstraject gaat doen, maar kan wel samen met de inburgeraar het verwachte resultaat en de
periode waarbinnen dit resultaat bereikt moet zijn, benoemen. Op basis van de leerbaarheidstoets
wordt aangesloten op de mogelijkheden van de inburgeraar binnen een periode van bijvoorbeeld een
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half jaar. Vervolgens kan de gemeente de inburgeraar wel adviseren over hoe hij zijn
inburgeringstraject zo passend mogelijk vorm zou kunnen geven.
Werk boven inburgering
Reeds jaren is het landelijke uitgangspunt dat het hebben van een betaalde baan de beste vorm van
inburgering is. Bij het vormgegeven van het integrale traject is – rekening houdend met de
belastbaarheid van belanghebbende - regulier werk zodoende de eerste focus.
Dit houdt in dat de gemeente vanuit haar regie voerende rol aanbieders van inburgeringsonderwijs
moet stimuleren hun aanbod flexibel in te zetten zodat inburgeraars ook in staat zijn hun inburgering
te combineren met werk. Dat betekent bijvoorbeeld inburgering in de avonduren, in het weekend en
op wisselende tijden.
Vanwege de omvang van Barneveld ligt hier in eerste instantie een regionale taak. In de tussentijd zijn
wij voornemens om met één partij samenwerkingsafspraken te maken zodat de vraag gebundeld kan
worden en maximale flexibiliteit ook in Barneveld geboden kan worden. Afspraken met meerdere
partijen zou leiden tot versnippering van de aantallen inburgeraars waardoor het voor de aanbieders
moeilijker wordt om aan te sluiten bij de verschillende leerniveaus. Ook komt een gemengde
samenstelling in de klas, de ontwikkeling van de inburgeraars niet ten goede.
Handhaving
In de meeste gevallen is de inburgeraar gemotiveerd en spant hij zich actief in om tijdig het
inburgeringsexamen te behalen en werk te vinden. In die gevallen dat hij zich onvoldoende inspant,
biedt de Participatiewet handvatten (en de verplichting) om de inburgeraar te stimuleren zich alsnog in
te spannen. Niet nakomen van de verplichtingen leidt bij verwijtbaarheid tot een verlaging van de
uitkering.
Uitgangspunt hierbij is het taalniveau dat bij de start wordt vastgesteld en de leerbaarheid op basis
waarvan afspraken zijn gemaakt voor de periode van een half jaar. Op het moment dat de inburgeraar
zijn afspraken niet nakomt, wordt onderzocht of er sprake is van verwijtbaarheid. Als er geen sprake is
van verwijtbaarheid worden de afspraken aangepast. Is er wel sprake van verwijtbaarheid, wordt de
inburgeraar gesanctioneerd en dient hij alsnog de afspraken na te komen.
De ervaring leert dat - vanwege psychische, lichamelijke of verstandelijke beperkingen - niet alle
inburgeraars in staat zijn om het beoogde taalniveau 1F te behalen. Vandaar dat voorgesteld wordt
om in de beleidsregels op te nemen wanneer er geen sprake is van verwijtbaarheid in het kader van
de Taaleis binnen de Participatiewet:
-

Indien belanghebbende binnen 1 maand na de toetsuitslag het trajectplan dat wordt opgesteld door
de Gespreksvoerder tekent
Als belanghebbende de afspraken in het trajectplan nakomt
Indien belanghebbende vanwege medische, psychische dan wel verstandelijke beperkingen niet in
staat is om binnen 3 jaar taalniveau 1F te behalen
Indien belanghebbende in de afgelopen 5 jaar, gedurende minimaal 3 jaar, zich maximaal heeft
ingespannen om taalniveau 1F te behalen, maar dit niet gelukt is
Indien belanghebbende inwoner is van een van de Europese lidstaten, de Europese Economische
ruimte, Turkije of Zwitserland of korter dan 1 jaar in Nederland verblijft en de bedoeling heeft om op
korte termijn weer naar eigen land te vertrekken

Actie:
3. Inburgering en re-integratie samenvoegen tot één plan van aanpak.
4. Samenwerkingsafspraken maken met één aanbieder van inburgeringsonderwijs ten behoeve
van creëren van maximale flexibiliteit in het inburgeringsaanbod.
5. Nadere beleidsregels met betrekking tot het ontbreken van verwijtbaarheid in het kader van de
Wet taaleis opnemen in de Participatiebeleidsregels.
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3.4

Begeleiding gedurende inburgeringstraject

Gezien het lage slagingspercentage kunnen we er vanuit gaan dat niet alle inburgeraars in staat zijn
om zonder enige vorm van begeleiding, het inburgeringsexamen tijdig met een goed resultaat af te
ronden. Van belang is dat de inburgeraar voldoende wordt begeleid gedurende zijn
inburgeringsproces. Op dit moment zijn de volgende vormen van begeleiding voorhanden: Taal en
Werk; Taalstage; Taalmaatjes VluchtelingenWerk; Taalmaatjesproject Welzijn Barneveld; DUO-project
van Welzijn Barneveld.
Taalstage en Taal en Werk worden gefinancierd vanuit het Participatiebudget. Niet voor iedere
inburgeraar is deze begeleiding vanuit de Participatiewet noodzakelijk. Vandaar dat in de
Participatiebeleidsregels een artikel wordt toegevoegd waarin wordt aangegeven wie geen extra
begeleiding krijgt, voor zover die gefinancierd wordt vanuit het Participatiebudget:
-

Mensen die geen uitkering ontvangen.
Mensen die een inburgeringstraject volgen naar maximale vermogen.
Mensen die leerplichtig zijn of kwalificatieplichtig.
Mensen die op eigen kracht in staat zijn om binnen 3 jaar 1F te behalen.
Mensen die inwoner zijn van een van de Europese lidstaten, de Europese Economische
ruimte, Turkije, Zwitserland ofkorter dan 1 jaar in Nederland verblijven en die de bedoeling
hebben om op korte termijn weer naar eigen land te vertrekken

Deze groepen kunnen wel gebruik maken van Taalmaatjes VluchtelingenWerk, Taalmaatjesproject
Welzijn Barneveld en DUO-project van Welzijn Barneveld.
Actie:
6. Nadere beleidsregels opnemen met betrekking tot wie wel en niet additionele ondersteuning
krijgt gefinancierd vanuit het Participatiebudget, gericht op een betere taalbeheersing.

3.5

Voorlichting

In de praktijk merken we dat inburgeraars zich bij hun keuze voor de aanbieder van een
inburgeringstraject laten beïnvloeden door ervaringen van hun partner, familie, vrienden en hun
begeleiders bij het COA of bij VluchtelingenWerk. Dit heeft tot gevolg dat de inburgeraar zich soms al
heeft aangemeld bij een opleiding voordat met de gemeente afspraken zijn gemaakt over de inhoud
van het re-integratietraject. Zodoende is het belangrijk om de inburgeraar vroegtijdig uitleg te geven
over de wijze waarop in Barneveld inburgering en re-integratie worden gecombineerd.
In de folder dient ook aandacht te worden besteed aan de gevolgen voor de inburgering bij het volgen
van een opleiding met studiefinanciering. Het volgen van een opleiding leidt tot vrijstelling van de
inburgeringsplicht. Als zij voortijdig de school verlaten, zijn zij alsnog inburgeringsplichtig en kunnen zij
een lening aanvragen bij DUO.
Op het moment dat zij afstuderen dienen ze vrijstelling van het inburgeringsdiploma aan te vragen.
Volledigheidshalve dient belanghebbende tevens contact op te nemen met de IND omdat vrijstelling
van DUO niet altijd voldoende is voor een verlenging van de verblijfsvergunning.
Actie:
7. Opstellen van een folder “inburgeren in Barneveld” in het Nederlands en het Engels.
8. De folder opsturen naar belanghebbende op het moment dat duidelijk is dat iemand zich
vanuit het AZC gaat vestigen in Barneveld.

3.6

Monitoren resultaten

DUO is gestart met het publiceren van de inburgeringsresultaten van individuele gemeenten. In de
tweede helft van dit jaar zullen ook de resultaten voor Barneveld bekend zijn. Bijvoorbeeld over het
aantal personen dat aan de inburgeringsplicht heeft voldaan en het aantal personen dat de
inburgeringstermijn dreigt te overschrijden. Deze gegevens zijn niet op persoonsniveau herleidbaar.
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Op dit moment worden lokaal gegevens met betrekking tot de inburgering en de Wet taaleis, minimaal
geregistreerd. Sturing en regievoering vragen dat er voldoende gegevens zijn om de voortgang te
kunnen monitoren. Een werkgroep gaat inventariseren welke gegevens beschikbaar dienen te zijn en
zal met een voorstel komen waarlangs de voortgang gemonitord kan worden.
Actie:
9. Instellen van werkgroep die de registratie gaat verbeteren.
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4 Actieplan en financiën
4.1

Actieplan

Verhoging van de effectiviteit is voor zowel de inburgeraar als voor de gemeente belangrijk. Vandaar
dat het belangrijk is dat:
1. de gemeentelijke regie versterkt wordt op zowel het individuele inburgeringstraject van mensen in
een uitkeringssituatie als op de inburgeringstructuur en het inburgeringsaanbod.
2. op het moment dat iemand bij aanvraag van de uitkering niet aan kan tonen dat hij de Nederlandse
taal voldoende beheerst een taaltoets en een leerbaarheidstoets worden afgenomen.
3. het inburgerings- en het re-integratietraject worden samengevoegd tot één integraal plan van
aanpak.
4. met één aanbieder van inburgeringsonderwijs samenwerkingsafspraken gemaakt worden zodat
maximale flexibiliteit in het inburgeringsaanbod kan worden gecreëerd.
5. nadere beleidsregels met betrekking tot het ontbreken van verwijtbaarheid in het kader van de Wet
taaleis worden opgenomen in de Participatiebeleidsregels.
6. nadere beleidsregels met betrekking tot wie additionele taalgerichte ondersteuning gefinancierd
vanuit het Participatiebudget krijgt, worden opgenomen in de Participatiebeleidsregels.
7. een folder “inburgeren in Barneveld” wordt opgesteld in het Nederlands en het Engels.
8. deze folder wordt verzonden naar belanghebbende op het moment dat duidelijk is dat iemand zich
vanuit het AZC gaat vestigen in Barneveld.
9. een werkgroep wordt ingesteld die een voorstel gaat doen om de registratie en monitoring te
verbeteren.

4.2

Resultaten

“Begeleid inburgeren” gaat leiden tot:
a) een snellere doorstroom van uitkering naar werk
b) flexibilisering van het aanbod in inburgeringstrajecten
c) verhoging van de kwaliteit van het inburgeringsaanbod
d) integratie van re-integratie en inburgering waardoor effectiviteit van beide toeneemt
e) verhoging van het aantal mensen dat tijdig slaagt voor het inburgeringsexamen
Omdat op dit moment het goede cijfermateriaal ontbreekt is het niet mogelijk om deze resultaten te
kwantificeren.

4.3

Financiën

De aanpak zoals we die voorstaan leidt niet direct tot hogere kosten omdat op een andere manier
gebruikt gemaakt wordt van de bestaande middelen en instrumenten. Alleen de inzet van de taaltoets
en de leerbaarheidstoets kan leiden tot een kostenverhoging.
Op basis van de verwachte instroom van statushouders in de resterende maanden en het volgende
jaar, wordt het aantal taaltoetsen begroot op maximaal 50 stuks. De kosten bedragen € 160,- per toets
waarmee de maximale kosten worden begroot op een bedrag ad € 8.000,-. De helft van dit bedrag
kan worden betaald vanuit het budget dat de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen en het
resterende bedrag komt ten laste van het Participatiebudget.
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5 Slot
Uit recente cijfers blijkt dat de Wet inburgering niet het succes heeft gebracht dat er van gehoopt werd.
Merendeel van de inburgeraars blijkt niet tijdig het inburgeringsexamen te hebben afgelegd. De
minister gaat de Wet inburgering aanpakken om op die manier gemeenten een (adviserende) rol te
geven in de richting van de inburgeraar.
Wij zijn van mening dat de gemeente een meer centrale en sturende rol moet hebben in het
inburgeringsproces. Via de aanpak van “begeleid inburgeren” wordt - door een bundeling van de
instrumenten in het kader van de Wet inburgering en de Participatiewet - een aanpak voorgestaan
waarbij aan de hand van duidelijke vooraf afgesproken stappen, de voortgang gemonitord wordt, de
inburgeraar extra wordt ondersteund en het inburgeringsaanbod wordt geflexibiliseerd.
Inburgeren is namelijk een belangrijk onderdeel om te komen tot participatie binnen de samenleving
en de arbeidsmarkt. En daar heeft niet alleen de inburgeraar, maar de hele maatschappij belang bij.
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ondenwerp

Taakstelling huisvesting statushouders 1e helft 2017

AFD

. mo/o

Geacht college,
Gemeenten zijn wettelijk verplicht elk halfjaar een aantal statushouders te huisvesten, de
zogenaamde taakstelling. De Gelderse gemeenten zijn de 1e helft van 2017 begonnen met een
gezamenlijke voorsprong van 65 gehuisveste statushouders, waarna er in het halfjaar 2.287
statushouders zijn gehuisvest. Dit heeft geresulteerd in een voorsprong van 799 gehuisveste
statushouders en daarmee zijn de Gelderse gemeenten op dit gebied de best presterende gemeenten
van Nederland.
Op basis van de cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft uw gemeente
voldaan aan de taakstelling voor de 1e helft van 2017.
Verder willen wij u alvast meegeven dat de taakstelling in 2018 relatief hoog blijft en dat we de
komende jaren door geopolitieke ontwikkelingen rekening houden met pieken en dalen in de
taakstelling. Huisvesting van statushouders en flexibele vormen van huisvesting zullen de komende
jaren belangrijke thema's blijven op de regionale woonagenda's. Als provincie ondersteunen wij onze
partners waar dat mogelijk is. Zo kan er dit jaar nog aanspraak gemaakt worden op onze
subsidieregeling Stimulering Sociale Woningmarkt. Ook kunnen gemeenten die (versneld) een
concreet plan voor sociale huur willen ontwikkelen, maar daarbij aanlopen tegen de vigerende
woningbouwafspraken (zoals aangegeven in onze briefvan 9 december 2015 zaaknummer 2015016055), contact opnemen met de regiocoördinator Wonen.
Wij zijn ons ervan bewust dat u en uw samenwerkingspartners, door de fors toegenomen hoogte van
de taakstellingen enorme prestaties hebben moeten leveren in de afgelopen jaren. Uw inspanningen
op dit dossier zijn niet onopgemerkt gebleven en via deze weg willen wij daarvoor onze waardering
uitspreken.

inlichtingen bij dhr. D. Wender

telefoonnummer ( 0 2 6 ) 3 5 9 9 7 5 4

e-maiiadres

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

post@gelderland.nl

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

provincie

GELDERLAND

Wij danken u voor uw inzet en wensen u succes met het huisvesten van statushouders.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

plv. Commissaris
van de Koning

secretaris

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en
Gedeputeerde Staten van de provincies
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Contactpersoon
T. Kamps
Kenmerk
2017-0000447301
Uw kenmerk

s

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2018

In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de publicatie van de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Staatscourant, over de
taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari 2018
tot en met 30 juni 2018. Daarnaast informeer ik u over de prognose voor de
taakstelling voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018.
1

Graag wil ik hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor de inzet en de
geleverde resultaten door gemeenten en corporaties in het afgelopen h a l f j a a r . Ik
hoop ook voor de taakstelling voor de eerste helft 2018 weer te kunnen rekenen
op een stevige inzet om deze te realiseren.
T a a k s t e l l i n g huisvesting v e r g u n n i n g h o u d e r s
Op 5 oktober 2017 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd In de Staatscourant. Voor de eerste helft van
2018 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders.
Wat betreft de prognose voor de taakstelling voor de periode 1 jull 2018 tot en
met 31 december 2018 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
aangegeven dat deze op basis van huidige inzichten 8.000 zal bedragen. De
taakstelling voor de tweede helft van 2018 zal door de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie vóór 1 april 2018 definitief worden vastgesteld.
De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is hoger dan de in april van dit jaar
afgegeven voorlopige prognose. Dit komt doordat het aandeel van de nareizigers
in deze groep vergunninghouders groter is dan eerder was voorzien.

1
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Nareizigers zijn familieleden van in Nederland erkende vluchtelingen, die recht
hebben op een afgeleide verblijfsvergunning. In het komende halfjaar zullen
nareizigers naar verwachting meer dan de helft van het aantal te huisvesten
vergunninghouders uitmaken. Nareizigers tellen mee voor de taakstelling.
De minister van Binnenlandse Zaken eti Koninkrijksrelaties,
namens deze^-^"^"

Chris Kuijpers
Directeur-generaal Bestuuren Wonen

Bijlagen en publicatie
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Naast bijlage A met de taakstellingen per gemeente voor de eerste helft van
2018, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante contactgegevens van
het COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante
organisaties.
Deze b r i e f e n de bijlagen worden gepubliceerd op de website van het Rijk
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-enimmigratie/huisvesting-vergunninghouders) en deze stukken worden digitaal
verzonden aan alle gemeenten en alle toezichthouders. Tevens wordt deze brief
voor publicatie op de respectievelijke websites aangeboden aan de VNG, het
IPO, Aedes en Vluchtelingenwerk Nederland (interne databank).
Mocht u volgende brieven over taakstellingen vergunninghouders rechtstreeks
willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan het ministerie van BZK:
Postbussecretariaatwoninqmarkt(g)minbzk.nl
Een overzicht van de realisatie van de huisvesting van vergunninghouders wordt
maandelijks bijgehouden en gepubliceerd op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvestinq-asielzoekers-metverbliifsverqunninQ en op www.opnieuwthuis/land-in-beeld.
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HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

2)

Groningen
Appingedam
Bedum
De Marne
Delfzijl
Eemsmond
Groningen
Grootegast
Haren
Leek
Loppersum
Marum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Ten Boer
Veendam
Westerwolde
Winsum
Zuidhorn .
itotaal provincie Groningen

11.971
10.479
10.088
24.965
15.656
202.636
12.166
19.570
19.643
9.914
10.388
61.131
38.108
12.517
32.252
7.288
27.527
24.827
13.596
18.859
583.581

Huisvestings1e helft 2018

9
8
8
19
12
152
10
15
15
8
8
48
29
10
25
6
21
20
11
15
449

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

Huisvestings1e helft 2018

27.893

21

3.633
18.942
51.585
23.901
8.735
15.860
50.203
12.872

0
15
39
18
7
12
38
10

122.214
. 25.540
29.718

100
20
23

941
55.695
89.531

0
42
68

4.859
31.963

0
24

1.085
46.096
25.608
646.874

0
36
20
493

2 )

Friesland
Achtkarspelen
(3)

(3)

(3)

(3)

Ameland
Dantumadiel
De Fryske Marren
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Harlingen
Heerenveen
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Südwest-Fryslan
Terschelling
Tytsjerksteradiel

Vlieland
Waadhoeke
Weststellingwerf
Subtotaal provincie Friesland
(3)

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Inwoners
1-1-2017

Huisvestings1e helft 2018

25.286
67.551
25.355
35.286
23.744
107.490
55.311
33.025
33.399
32.981
33.280
19.084
491.792

19
51
20
27
18
81
42
25
26
25
25
15
374

2)

Drenthe
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthë
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld .
Subtotaal provincie Drenthe

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Inwoners
1-1-2017

2 )

Overijssel
Almelo
Borne
Dalfsen
Deventer
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hardenberg
Hellendoorn
Hengelo (0.)
Hof van Twente
Kampen
Losser
Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen
Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand
Werden
Zwartewaterland
Zwolle
ototaal provincie Overijssel

72.479
22.795
28.070
99.295
26.244
158.140 .
24.272
60.211
35.772
80.802
35.011
52.511
22.482
32.006
17.957
17.531 ,
36.907
37.983
16.691
43.448
21.153
33.845
24.225
22.309
125.548
1.147.687
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55
18
22
75
20
119
19
46
27
61
27
40
17
25
14
14
28
29
13
33
16
26
19
17
95
875

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Gelderland
Aalten
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Geidermalsen
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaal
Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude Ijsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen
itotaal provincie Gelderland

Inwoners
1-1-2017

2)

27.047
160.047
155.699
56.376
34.764
44.238
' 25.424
36.416
20.843
26.348
27.864
11.341
57.068
18.563
25.398
113.421
23.026
32.537
26.590
26.587
46.352
12.040
18.561
16.475
11.158
46.182
33.545
24.250
35.316
23.303
12.344 '
41.775
173.556
26.892
23.256
29.634
39.568
47.394
24.428
31.391
43.645
1.498
9.704
41.488
24.199
38.458
18.820
14.991
40.876
28.912
27.728
43.231
47.340
2.047.901

Huisvestings1e helft 2018

,

21
121
117
43
27
34
20
28
16
20
21
9
43
14
20
86
18
25
20
20
35
10
14
13
9
35
26
19
27
18
10
32
131
21
18
23
30
36
19
24
33
2
8
32
19
29
15
12
31
22
21
33
36
1.566

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Inwoners
1-1-2017

2)

Flevoland
Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde
Subtotaal provincie Flevoland

200.914
40.746
76.937
46.544
20.220
22.457
407.818

Huisvestings1e helft 2018

151 ~
31
58
35
16
17
308

BijiageA

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Inwoners
1-1-2017

2)

Utrecht
Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Stichtse Vecht
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vianen
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
itotaal provincie Utrecht

Bijlage A

Huisvestings1e helft 2018
"

154.337
24.529
15.156
21.020
42.754
42.763
64.450
8.999
49.300
34.208
29.677
14.208
13.866
61.868
10.187
5.101
19.597
45.874
343.038
49.035
64.277
19.714
23.502
51.513
12.701
62.830
1.284.504

116
19
12
16
33
33
49
7
37
26
23
11
11
47
8
4
15
35
258
37
49
15
18
39
10
48
976

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Noord-Holland
Aalsmeer
Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Bergen (NH.)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmerliede en Spaamwoude
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard
Heiloo
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn
Huizen
Koggenland
Landsmeer
Langedijk
Laren (NH.)
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend
Schagen
Stede Broec
Texel
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
itotaal provincie Noord-Holland

Inwoners
1-1-2017

'

2)

31.373
108.373
89.294
844.947
9.205
29.844
40.709
10.201
22.826
35.216
56.020
27.272
19.384
35.800
18.479
56.935
159.229
5.665
146.003
39.171
26.936
54.950
22.857
88.888
47.600
72.493
41.382
22.522
11.275
27.608
11.088
44.058
9.652
11.420
13.419
79.928
46.193
21.552
13.545
13.465
29.201
67.619
17.290
18.751
23.447
15.820
153.679
16.899
2.809.483

Huisvestings1e helft 2018

24
82
67
634
7
23
31
8
18
27.
43
21
15
27
14
43
120
5
110
30
21
42
18
67
36
55
32
17
9
21
9
34
8
9
11
60
35
17
11
11
22
51
13
15
18
12
116
13
2.132

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

2)

Zuid-Holland
Alblasserdam
Albrandswaard
Alphen aan den Rijn
Barendrecht
Binnenmaas
Bodegraven-Reeuwijk
Brielle
Capelle aan den IJssel
Cromstrijen
Delft
Dordrecht
Giessenlanden
Goeree-Overflakkee
Gorinchem
Gouda
Hardinxveld-Giessendam
Hellevoetsluis
Hendrik-Ido-Ambacht
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Korendijk
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Lansingerland
Leerdam
Leiden
Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg
Lisse
Maassluis
Midden-Delfland
Molenwaard
Nieuwkoop
Nissewaard
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Oud-Beijerland
Papendrecht
Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk
Rijswijk (ZH.)
Rotterdam
Schiedam
s-Gravenhage
Sliedrecht
Strijen
Teylingen
Vlaardingen
Voorschoten

20.008
25.105.
108.915
48.344
29.122
33.733
16.833
66.421
12.797
101.381
118.731
14.596
48.653
35.755
71.752
.17.872
38.722
29.731
21.316
26.374
64.532
10.959
29.123
55.204
60.105
20.905
123.661
27.128
74.604
22.717
32.450
19.034
29.212
27.914
85.401
25.867
16.318
23.608
24.015
32.292
52.656
45.408
51.027
634.660
77.838
524.882
25.012
8.785
36.093
71.999
25.315

Huisvestings1e helft 2018

16
19
82
37
22
26
13
50
10
77
90
11
37
27
54
14
30
23
16
20
49
9
22
42
46
16
93
21
56
18
25
15
22
21
65
20
13
18
19
25
40
35
39
477
59
394
19
7
28
54
19

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

2)

Waddinxveen
Wassenaar
Westland
Westvoorne
Zederik
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidpias
Zwijndrecht
Subtotaal provincie Zuid-Holland

26.536
26.055
105.632
14.257
13.842
124.763
8.367
41.468
44.417
3.650.222

Huisvestings1e helft 2018
20
20
80
11
11
94
7
32
34
2.769

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente '

Inwoners
1-1-2017

2)

Zeeland
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg (Z.)
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Subtotaal provincie Zeeland

22.688
37.274
27.395
12.622
48.019
7.382
22.356
33.765
23.658
54.588
25.527
21.900
44.394
381.568

Huisvestings1e helft 2018

18
28
21
10
37
6
17
26
18
41
20
17
34
293

BijiageA

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

Huisvestings1e helft 2018

13.067
10.058
16.714
6.657
18.342
66.164
30.252
29.180
20.063
10.414
28.709
30.655
182.304
20.676
24.696
31.933
25.509
26.869
18.554
226.868
43.027
21.504
39.078
30.024
26.220
23.317
12.370
13.912
29.579
15.714
90.602
43.516
15.283
21.942
15.332
23.093
79.869
10.807
36.944
22.866
18.499
25.936
54.604
90.376
12.908
77.163
22.345
152.411
11.594
28.584
19.036
16.626
23.970
213.804
41.384
30.516
44.724
26.183

10
8
13
5
14
50
23
22
16
8
22
23
137
16
19
24
20
21
14
171
33
17
30
23
20
18
10
11
23
12
68
33
12
17
12
18
60
9
28
18
14
20
41
68
10
58
17
115
9
22
15
13
18
161
32
23
34
20

2 )

Noord-Brabant
Aalburg
Alphen-Chaam
Asten
Baarle-Nassau
Bergeijk
Bergen op Zoom
Bernheze
Best
Bladel
Boekei
Boxmeer
Boxtel
Breda
Cranendonck
Cuijk
Deurne
Dongen
Drimmelen
Eersel
Eindhoven
Etten-Leur
Geertruidenberg
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gilze en Rijen
Goirle
Grave
Haaren
Halderberge
Heeze-Leende
Helmond
Heusden
Hilvarenbeek
Laarbeek
Landerd
Loon op Zand
Meierijstad
Mill en Sint Hubert
Moerdijk
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Oirschot
Oisterwijk
Oosterhout
Oss
Reusel-De Mierden
Roosendaal
Rucphen
's-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Sint-Michielsgestel
Someren
Son en Breugel
Steenbergen
Tilburg
Uden
Valkenswaard
Veldhoven
Vught

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2017

2)

Waalre
Waalwijk
Werkendam
Woensdrecht
Woudrichem
Zundert
Subtotaal provincie Noord-Brabant

16.898
47.410
26.844
21.837
14.539
21.657
2.512.531

Huisvestings1e helft 2018
13
36
21
17
11
17
1.913

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Inwoners
1-1-2017

2)

Limburg
Beek (L.)
Beesel
Bergen (L.)
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
. Maastricht
Meerssen
Nederweert
Mook en Middelaar
Nuth
Onderbanken
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein (L.)
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert
Subtotaal provincie Limburg

Totaal-generaal

15.951
13:405
13.095
28.358
31.815
25.297
17.129
14.337
87.189
42.139
45.937
37.458
35.878
23.774
122.753
19.072
16.864
7.775
15.305
7.865
43.347
20.700
57.390
12.954
10.571
93.319
25.059
9.710
16.440
101.059
43.565
12.462
49.574
1.117.546

12
11
10
22
24
19
13
11
66
32
35
29
27
18
93
15
13
6
12
6
33
16
44
10
8
70
19
8
13
76
33
10
38
852

17.081.507

13.000

'

In dit overzicht zijn alle door de Staten-Generaal goedgekeurde
gemeentelijke herindelingen per 1-1-2018 opgenomen.

>

Volgens bevolkingscijfers van het CBS, 1-1-2017

>

Op grond van een tussen de provincie Friesland en de gemeente

1

2

3

Huisvestings1e helft 2018

Ministerie van Veiligheid en Justitie / COA / IND 1-10-2018

BijiageA

Bijlage B
Overzicht voorlichting en contactpersonen

Confadpersonen

Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de
contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies, zoals deze hieronder
zijn opgenomen.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Voor informatie en vragen over de uitvoering van de taakstelling huisvesting
vergunninghouders kunt u contact opnemen met de helpdesk van het COA, te
bereiken onder telefoonnummer 088-7157001. Via de website www.coa.nl kunnen
gemeenten inloggen op het aanbodmodel voor het plaatsen van woningen en het
aanmelden van de gerealiseerde taakstelling. Ook kunnen gemeenten hier de laatste
stand van zaken ten aanzien van de eigen realisatie raadplegen.
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Voor informatie en vragen over de stand van zaken en afgifte van asielgerelateerde
verblijfsvergunningen en documenten kunt u contact opnemen met het INDservicebureau, telefoonnummer 070-8880000, keuzeoptie 2 (asiel) of keuzeoptie 5
(bureau documenten).
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Voor informatie van beleidsmatige aard met betrekking tot de uitplaatsing en
huisvesting kunt u terecht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie
Migratiebeleid (DMB), te bereiken onder telefoonnummer 070- 3708079.
Op de website www.riiksoverheid.nl, vindt u onder bij gedeelte onderwerpen/
asielbeleid-immigratie de laatste beleidsinformatie en bij gedeelte
onderwerpen/huisvesting-vergunninghouders de actuele stand van zaken ten
aanzien van de gerealiseerde taakstelling vergunninghouders per gemeente.
Regionale afdelingen Vluchtelingenwerk
De lijst van contactpersonen is per provincie/WGR-Plusregio uitgebreid met
gegevens over de regionale afdelingen van Vluchtelingenwerk Nederland. Zie voor
de lijst van contactpersonen hieronder.
Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen:
- www.vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

- www.ipo.nl

Interprovinciaal Overleg

- www.coa.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

- www.ind.nl

Immigratie- en Naturalisatiedienst

- www.riiksoverheid.nl

Informatie van de Rijksoverheid

- www.aedesnet.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties

- www.vluchtelinqenwerk.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

- www.divosa.nl

Divosa, Vereniging van directeuren van
overheidsorganen voor sociale arbeid

- www.uaf.nl

Stichting voor vluchteling-studenten

- www.dienstterugkeerenvertrek.nl Ministerie van Justitie

Overzicht van contactpersonen bij:
•. Toezichthouders provincies
• COA, team regievoerders
• COA, contactpersonen bestuurlijke samenwerking
• COA, medewerkers Backoffice
• Regionale afdelingen Vluchtelingenwerk

Drenthe
Provincie Drenthe
postbus 122
9400 AC Assen

Contactpersoon Drenthe: Dhr.B.J.Dijkema
Telefoon: 0592-365416
E-mail: b.dijkema^drenthe.ni

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeiifrïcoa.nl

Regievoerders regio Friesland, Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strikwerda
Tel.: 06-13454013
E-mail: aiiesstrikwerda@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: josaeertsfo'coa.n!

Dhr. D. Perdok
Tel. 06-55328384
E-mail: dickperdok@coa.nl

•

Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: semmahendriks@coa.nl

E-inail: info@coa.nl
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212
9704 AE Groningen
Telefoon: 050-5757290
Fax: 050-5779824
info-noord(S)vluchtelinaen\verk.nl

www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001

Contactpersoon:
Mw. Christine Hillemans, Directeur-bestuurder

Flevoland
Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contactpersoon Flevoland: Manon Hoekstra
Telefoon: 0320-265269/06-18609325
E-mail: Manon.hoekstra@flevoland.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandenTieii@coa.nl

Regievoerders regio Utrecht, Flevoland, NoordHolland:
Mevr. B. Slepikas
Tel.: 06-13324604
E-mail: barbaraslepikas@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosseerts@coa.nl

Mevr. M. Groot
Tel.: 06-21521189
E-mail: maraaaroot@coa.nl
Dhr. L. Kampman
Tel.: 06-52062364
E-mail: leendertkampman@coa.nl
Mevr. C. Hazeleger
Tel.: 06-54626736
E-mail: colindahazeleaer@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: aemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Dufferstraat 2
1508 GE Zaandam
T e l e f o o n : 975-6173297
Fax: 075-6125389
i n f o-westmidden(8vluchtelingenwerk. n l
WWAVA luchtelinsenwerk.nl/westenmiddennederland

Contactpersoon:
Mw. Tineke Parson, Directeur-bestuurder

Friesland
Provincie Fryslan
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Contactpersoon: Mevr. I. Buurstra
Telefoon: 058-2925653
E-mail: e.a.buurstra@frvslan.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeiifoicoa.nl

Regievoerders regio Friesland, Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strikwerda
Tel.: 06-13454013
E-mail: aliesstrikwerda@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosaeertsfoicoa.nl

Dhr. D. Perdok
Tel. 06-55328384
E-mail: dickperdok@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: aemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001

Vluchtelingen Werk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212
9704 AE Groningen
Telefoon: 050-5757290
Fax: 050-5779824
info-noord(a vluchtelinsenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederIand

E-mail: info@coa.nl
Contactpersoon:
Mw. Christine Hillemans, Directeur-bestuurder

Gelderland
Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Amhem

Contactpersoon:
Dhr. H. ten Brinke
Telefoon: 026-3599928
E-mail: h.ten.brinke@2elderland.nl

Dhr. Daan Wender
d.wenderO.qelderland.nl
026-3599754
Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii@coa.nl

Regievoerders regio Gelderland/Overijssel:
Mevr. C. Polderman
Tel.: 06-52564784
E-mail: comeliepolderman@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosseerts@coa.nl

Mevr. S. Fordman
Tel.: 06-21509648
E-mail: sanaafordman@coa.nl
Regievoerder Hervestiging (landelijk contactpersoon,
tijdelijk ook voor Gelderse gemeenten)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: semmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl

Vluchtelingenwerk Oost Nederland
Oude Oeverstraat 120
6811HD Amhem
Telefoon: 026-3702777
Fax: 026-3517781
info@vwon.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Contactpersoon:
Dhr. Jan van der Werff, Directeur-bestuurder

Provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Groningen

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520
Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii@coa.nl
Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosi»eerts@,coa.nl

Contactpersoon:
mw. A.Lootsma
telefoonnummer: 050-3164295
Email: A.Lootsma@provincieKroningen.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000
Regievoerders regio Friesland, Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strikwerda
Tel.: 06-13454013
E-mail: aliesstrikwerda@coa.nl
Dhr. D. Perdok
Tel. 06-55328384
E-mail: dickperdok@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: üemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl

Vluchtelingen Werk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212
9704 AE Groningen
Telefoon: 050-5757290
Fax: 050-5779824
info-noord(rt)vluchtelin<zenwerk.nl
www.vIuchtelingenwerk.nl/noordnederland

Contactpersoon:
Mw. Christine Hillemans, Directeur-bestuurder

Limburg
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Contactpersoon: Mevr. V. Nikoletic-Bosankic
Teiefoon: 043-3898921
E-mail: v.bosankic@prvlimburg.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii@coa.nl

Regievoerders regio Noord-Brabant-Limburg:
Dhr. R. Kutschenreuter
Tel.: 06-46382008
E-mail: robertkutschenieutei@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosaeerts@coa.nl

Dhr. A. Sonneveld
Tel.: 06-21509652
E-mail: ardsonneveld@coa.nl
Mevr. M. Willems
Tel.: 06-21878149
E-mail: miriamwillems@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: aemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl

Vluchtelingen Werk Zuid-Nederland

Contactpersoon:

Reutsedijk 7
5264 PC Vucht

Mw. Jacqueline de Visser, Directeur-bestuurder

Telefoon: 073-6894771
Mob: 06-17003409
intc>-zuid@vluchtelingenwerk.nl
www, vluchtelinaenwerk.nl/zuid

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch

Noord-Brabant

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520
Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii@coa.nl
Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosaeerts@coa.nl

Contactpersoon West en Noord-Oost Brabant is L.
Pullen, tel: 073-6812059 (Lpulien@brabant.nn
Contactpersoon Zuid-Oost en Midden Brabant is
Mevr. T. van de Langenberg-Helings, tel. 073-6812042
(WvdLangenberg@brabant.nl)
Coördinator over geheel Noord-Brabant is R. Bloemsma,
073-6812520 (RBloemsma@brabant.nl)
Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000
Regievoerders regio Noord-Brabant-Limburg:
Dhr. R. Kutschenreuter
Tel.: 06-46382008
E-mail: robertkutschenreuter@coa.nl
Dhr. A. Sonneveld
Tel.: 06-21509652
E-mail: ardsonneveld@coa.nl
Mevr. M. Willems
Tel.: 06-21878149
E-mail: mii iamwillems@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: gemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland
Reutsedijk 7
5264 PC Vucht
Telefoon: 073-6894771
Mob: 06-17003409
info-zuid@vluchtelingenwerk.nl
www, vluchtelingenwerk.nl/zuid

Contactpersoon :
Mw. Jacqueline Visser, Directeur-bestuurder

Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Contactpersoon:
• Mevr. M.J. (Margo) Rol, tel 023-514 3487,
rolm@noord-Holland.nl
•
Dhr. S (Soner) Koycu, tel: 023-5143469,
kovcus@noord-holland.nl
•
Dhr. J (Jos) Bleeker, tel: 023-5143567,
bleekeri@noord-holland.nl
•
Dhr W. (Wilke) Oude Lohuis, 0235144161,
oude\v@noord-hol land.nl
• Mw J (Josette) Slagveld, 023-5143998,
slaaveldi@noord-holland.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stepiianvanderineii@coa.nl

Regievoerders regio Utrecht, Flevoland, NoordHolland:
Mevr. B. Slepikas
Tel.: 06-13324604
E-mail: barbaraslepikas@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iossïeerts@.coa.nl

Mevr. M. Groot
Tel.: 06-21521189
E-mail: marsaaroot@coa.nl
Dhr. L. Kampman
Tel.: 06-52062364
E-mail: leendei-tkampman@coa.nl
Mevr. C. Hazeleger
Tel.: 06-54626736
E-mail: colindahazeleser@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: semmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Dufferstraat 2
1508 GE Zaandam
T e l e f o o n : 075-6173297
Fax: 075-6125380
info-westmidden(Svluchtelingenwerk. n l

www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
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Contactpersoon:
Mevr. Tineke Parson, Directeur-bestuurder

Overijssel
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Contactpersoon: Mevr. M. Klappe-Kruizinga
Telefoon: 038-499 8103
E-mail: m.kruizinaa(rioveriissel.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii®coa.nl

Regievoerders regio Gelderland/Overijssel:
Mevr. C. Polderman
Tel.: 06-52564784
E-mail: comeliepolderman(S:coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosseeits((ï)coa.nl

Mevr. S. Fordman
Tel.: 06-21509648
E-mail: sanaafordmanfScoa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: aemmaheiidriks(S)coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
Contactpersoon:
Dhr. Jan van der Werff, Directeur-bestuurder

Vluchtelingenwerk Oost- Nederland
Oude Oeverstraat 120
6811HD Amhem
Telefoon: 026-3702777
Fax:026-3517781
info(rt)v won.nl
wwvv.vluchtelinsienwerk.nl/oostnederland
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Utrecht
Contactpersoon:
Karin Betten

Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Karin.betten(a)provincie-ütrecht.nl
Telefoon: 0302583810 / 0611713934
Chantal Menting

Chantai.Menting@provincie-utrecht.nl
Telefoon:0302582506/0618300616

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeikaïcoa.nl

Regievoerders regio Utrecht, Flevoland, NoordHolland:
Mevr. B. Slepikas
Tel.: 06-13324604
E-mail: barbaraslepikas@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosaeerts@coa.nl

Mevr. M. Groot
Tel.: 06-21521189
E-mail: maraaaroot@coa.nl
Dhr. L. Kampman
Tel.: 06-52062364
E-mail: leendenkampman@coa.nl
Mevr. C. Hazeleger
Tel.: 06-54626736
E-mail: colindahazeleaer@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: aemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
Contactpersoon:

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Dufferstraat 2
1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297
Fax: 075-6125380
i n f o-westmidden(Svluchtelingenwerk. n l

www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
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Mw. Tineke Parson, Directeur-bestuurder

Zeeland
Provincie Zeeland
Postbus 165
4330 AD Middelburg

contactpersoon van de provincie Zeeland:
L, (Leonie) Posthumus-Wouters
Tel: 0118-631427
Email: l.posthumus-wouters@zeeland.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii('fl''Coa.nl

Regievoerders regio Zuid-Holland, Zeeland:
Mevr. R. Renardus-Linger
Tel.: 06-21509656
E-mail: lorettarenardus-linger@coa.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iosgeerts@coa.nl

Dhr. B. van den Bighelaar
Tel.: 06-21509662
E-mail: basvandenbighelaar@coa.nl
Mevr. M. Anakotta
Tel.: 06-23302532
E-mail: margrietanakotta@coa.nl
Mevr. J. Büscher
Tel.: 06-55720193
E-Mail: ieanetbuscher@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: gemmahendriks@coa.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
Blaak 22
3011 TA Rotterdam

Contactpersoon:
Mw. Mirjam Huisman, Directeur-bestuurder

Telefoon: 010- 2292362
lnfo-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland
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Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Contactpersoon:
Dhr. V.J.J.A. Gijsbers
Telefoon: 070-4417421/06
53240819
E-mail: \ iia.2iisbers@pzh.nl
Mevr.E.M. Schenk-van Roon
Telefoon:
0704417625/0618309546
E-mail: em.schenk@pzh.nl

Centraal Orgaan opvang
asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvang
asielzoekers/Plaatsing
Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke
afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stephanvandermeii@coa.nl

Regievoerders regio ZuidHolland, Zeeland:
Mevr. R. Renardus-Linger
Tel.: 06-21509656
E-mail: lorettarenardusIin2er@c0a.nl

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: ios2eeils@coa.nl

De heer B. van den Bighelaar
Tel.: 06-21509662
E-mail:
basvandenbi2helaar@c0a.nl
Mevr. M. Anakotta
Tel.: 06-23302532
E-mail: mar21ietanakotta@coa.nl
Mevr. J. Büscher
Tel.: 06-55720193
E-Mail: ieanetbuschei@coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: 2emmahendriks@c0a.nl
COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info@coa.nl
VluchtelingWerk Zuidwest Nederland
Blaak 22,
3011 TA Rotterdam
Telefoon: 010-2292362
inf0-zuidwest@vluchtelin2enwerk.nl
www.vluchtelin2enwerk.nl/zuidwestnederland

Contactpersoon:
Mevr, M. Huisman, directeur-bestuurder
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