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Toelichting (in te vullen door de aanvrager)
De sociaaleconomische integratie van statushouders in Nederland verloopt moeizaam. De aanspraak op de
bijstand is hoog, verkrijgen van werk is moeilijk en velen voldoen niet aan de eisen van de inburgeringsplicht.
Tevens zijn er moeilijk overbrugbare culturele verschillen. De positie van de vrouw in de westerse wereld is
bijvoorbeeld (veelal) een andere dan die waaraan de statushouders gewend zijn. De opgaven voor
statushouders zijn dan ook hoog. Net ontkomen aan levensbedreigende situaties moeten zij leren denken en
handelen als Nederlanders. Wennen aan nieuwe gewoonten en tradities. Ook de ‘ontvangende partijen’, zoals
inwoners en instanties moeten wennen aan onze nieuwe medeburgers.
De gemeente Heerde heeft de wettelijke verplichting (conform artikel 28 Huisvestingswet 2014) om te voldoen
aan de opgelegde ‘taakstelling huisvesting statushouders’.
Adequate inburgeringsinspanningen zijn, naar de mening van de PvdA-fractie Heerde, bij het proces van
inburgering van groot belang. Van groot belang, voor zowel de statushouders alsook voor het noodzakelijk
acceptatiedraagvlak binnen onze gemeenschap.

Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden: (in te vullen door de aanvrager)
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA-fractie Heerde de volgende vragen aan het college:
1. Voor zover achterhaald kon worden is de laatste informatiememo van juli 2016 (memo-ARI 2016-70)
Voldeed de gemeente Heerde de afgelopen jaren aan de taakstelling huisvesting statushouders? Zo nee,
waarom niet?
2. De taakstelling in de eerste helft van 2018 is: 14. Heeft de gemeente Heerde hieraan voldaan? Zo nee,
waarom niet?
3. Wat doet het college om de integratie van de statushouders in Heerde te bevorderen? Waaruit bestaan
de inspanningen van de gemeente op dit terrein? Zijn deze inspanningen naar het oordeel van het
college afdoende? Zo nee, welke inspanningen zouden toegevoegd kunnen worden aan het beleid?
4. Wordt er extra aandacht besteed aan de positie van vrouwelijke statushouders? Zo ja: Hoe? Zo nee: wat
staat het college voor ogen?
5. Bekend is dat maar weinig kinderen van statushouders kunnen zwemmen. Welke rol zou de gemeente
kunnen spelen in deze?
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Namens de fractie van de PvdA-Heerde
Peter Mast

Antwoord (in te vullen door organisatie)
1. Taakstelling huisvesting statushouders
Wij hebben niet aan de taakstelling voor 2017 voldaan. Wij starten in 2017 met een achterstand van
11 personen die we in 2016 nog niet hadden gehuisvest.
Daarbij kwam voor het eerste halfjaar van 2017 een taakstelling van 15 bij.
Hierdoor begonnen wij met een stand van 26 nog te huisvesten statushouder op 1 januari 2017.
In het eerste halfjaar van 2017 hebben wij 25 statushouders gehuisvest.
Hierdoor was onze achterstand van 2016 geheel weggewerkt en een groot deel van de taakstelling
van het eerste halfjaar van 2017.
Onze achterstand was op 30 juni 2017 nog 1 statushouder.
In het tweede halfjaar van 2017 kregen wij een taakstelling van 11 statushouders te huisvesten.
Met een achterstand van 1 (eerste halfjaar van 2017) en de 11 voor het tweede halfjaar was onze
taakstelling per 1 juli 2017 in totaal 12 statushouders te huisvesten.
We kregen in het 2017 in totaal maar 2 toewijzingen. Een mevrouw met 3 kinderen en een gezin van
7 personen. In totaal dus voor 10 statushouders om deze te huisvesten (onze taakstelling was nog
11 personen te huisvesten). Het gezin van mevrouw met 3 kinderen hebben we snel kunnen
huisvesten maar met het gezin van 7 personen lukte dat niet. Met de woningstichting Triada hebben
we hierover regelmatig contact om te zien of er een woning, op welke manier dan ook, gevonden kan
worden voor dit gezin.
Omdat het niet lukt hebben we diverse keren contact gehad met de regievoerder van het COA omdat
wij geen woning hebben voor 7 personen. Wij hebben de regievoerder verzocht om ons bv 2
gezinnen van 4 personen toe te wijzen en het gezin van 7 personen aan een gemeente toe te wijzen
waar wel woningen zijn voor grotere gezinnen. Maar hierin wilde het COA niet meegaan, als reden
werd aangevoerd dat er overal gezinsherenigingen plaats vonden en de meeste gemeenten dan aan
de taakstelling hadden voldaan. Daarnaast gaven zij aan dat in veel gemeenten er geen woningen
zijn om grotere gezinnen te huisvesting vooral omdat er passend moet worden toegewezen.
Omdat voor ons het moeilijk is om dit gezin te huisvesten en wij geen andere toewijzingen hebben
gekregen was het voor ons niet mogelijk om aan de taakstelling te voldoen voor 2017.
Wat de gezinsherenigingen betreft wachten wij momenteel nog op 2 gezinsherenigingen.
Een mevrouw heeft gezinshereniging aangevraagd voor haar man, de kinderen zijn met de vrouw
hierheen gekomen (de IND heeft aangegeven dat zij de tijd hebben tot 18 februari 2018 om hierover
te beslissen, tot op heden heeft de IND nog geen beslissing genomen).
En een man heeft gezinshereniging aangevraagd voor zijn vrouw en 2 kinderen (de IND heeft hier
aangegeven dat dit is afgewezen maar dat er bezwaar is ingediend en zij de tijd hebben tot 18 juni
2018 om hierover te beslissen. Tot op heden is er nog geen beslissing genomen door de IND).
We hebben de taakstelling voor 2017 niet gehaald we sloten deze periode af met een achterstand
van 6 personen.
2. Taakstelling eerste helft 2018
Wij starten in 2018 met een achterstand van 6 personen die we in 2017 niet hebben kunnen
huisvesten. Daarbij komt de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2018 van 14. Hierdoor is de
taakstelling tot 30 juni 2018 in totaal 20. In totaal hebben we tot 30 juni 3 personen gehuisvest
waarvan 1 door gezinshereniging. Op 30 juni 2018 was de achterstand van het eerste halfjaar 17.
Daarbij komt de taakstelling voor het 2 e halfjaar 2018 van 12. Hierdoor beginnen we 1 juli 2018 met
een achterstand van 29 personen. Begin juli is het gezin van 7 personen gehuisvest. Hierdoor staat
de achterstand per 10 juli 2018 op 22 personen. De oorzaak hiervan is dat er weinig tot geen
passende woningen beschikbaar zijn/komen. In verband met het passend toewijzen wachten we op
gezinsherenigingen. Om die reden is er veel contact met de IND. Ook is er veel contact met het COA
ivm de toewijzingen. Daarnaast is er veel contact en overleg met Triada om passende woningen te
vinden.
Op onze wachtlijst staan momenteel 11 personen waarvan er 3 wachten op een gezinshereniging, in
totaal gaat het om een wachtlijst (wanneer de gezinsherenigingen rond zijn) om 16 personen.
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Hiervan is er 1 gezin van 5 personen waarvan er 2 kinderen in de gemeente Heerde wonen onder
een voogd. We zijn druk aan het zoeken voor een woning voor 7 personen zodat dit gezin (moeder
en 6 kinderen) gehuisvest kan worden.
3. Integratie
Voor de integratie van statushouders heeft het college verschillende trajecten ingezet:
- Afspraken met Stichting vluchtelingenwerk Oost Nederland
- Informatie gezondheidsbevordering GGD
- Werk en Participatie
- Stimuleren samenleving
Afspraken met Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON)
De gemeente Heerde heeft een subsidierelatie met Stichting Vluchtelingenwerk. De taken van VWON
bestaan uit de volgende onderdelen:
- Begeleiding bij de vestiging van de statushouder in de gemeente Heerde;
Het regelen van allerlei praktische zaken als verzekeringen, NUTS-voorzieningen, toeslagen
voor huur en zorg, internet, gemeentelijke zaken als bijstand en belastingen, etc.
- Informatiepunt;
Het open stellen van een informatiepunt in de gemeente Heerde waar statushouders met al
hun vragen naar toe kunnen.
- het geven van maatschappelijke begeleiding gedurende 18 maanden;
Het wegwijs maken van de statushouder in de gemeente Heerde. Het zorgen voor
maatschappelijk draagvlak bij inwoners van de gemeente Heerde in wijken waar
statushouders gehuisvest zijn. Het creëren van een sociaal netwerk rondom de statushouder
en het stimuleren van een pro-actieve houding bij statushouders. Daar waar mogelijk stromen
statushouders door naar regulier werk, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. Waar dit niet lukt zijn statushouders actief in stage of vrijwilligerswerk. Zorgdragen
dat de statushouder tijdig begint aan de Cursus Inburgering.
- het aanbieden van een participatieverklaringstraject;
Het aanbieden van workshops voor dit traject en het begeleiden van de statushouder naar het
moment van ondertekenen. Bij het moment van ondertekening wordt de
participatieverklaring uitgereikt door de wethouder.
- het begeleiden bij gezinsherenigingen.
Het bieden van (juridische) ondersteuning bij gezinsherenigingen.
- Trajectbegeleiding bij de inburgering
Dit houdt het volgende in: Intake (inventarisatie opleidingsniveau, wensen, wijzen op rechten
en plichten, participatieverklaring), het aanmelden inburgeringstraject (aanvragen DUO-lening
en contactlegging met een gecertificeerde inburgeringsinstelling), monitoren
(begeleidingsgesprekken voeren, contact met onderwijsaanbieder over voortgang, etc…) en
afsluiting of verlenging begeleiding na behalen inburgering of aanvraag verlenging door niet
verwijtbaarheid.
Informatie gezondheidsbevordering GGD
In samenwerking met de GGD heeft het college een drietal bijeenkomsten georganiseerd in de Heerd
met als thema’s Gezondheidszorg in Nederland, Vrouwen en gezondheid en Mannen en gezondheid.
De opkomsten en reacties op deze bijeenkomsten waren zeer positief.
Werk en Participatie
In 2018 zijn 11 statushouders gestart met een cursus Taalstage. Dit wordt gecoördineerd door ROC
Deltion, waarbij zij eerst 12 weken 3 dagdelen taalles krijgen en daarna 28 weken gaan stage lopen.
Voor deze personen wordt nu een vervolgopleiding gezocht of werk, al naar gelang zijn/haar
mogelijkheden. Daarnaast zullen we na de herfstvakantie opnieuw starten met een cursus Taalstage.
Op dit moment hebben we hiervoor 10 kandidaten, er is plaats voor maximaal 16 kandidaten.
Tevens zijn we in samenwerking met Viattence, Lucrato en gemeente Epe een opleidingstraject aan
het voorbereiden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen opleiden als
Helpende.
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Vanuit het Taalpunt kunnen statushouders ook ondersteuning krijgen van een vrijwilliger op het
gebied van taal. De Buurtcoach Participatie stimuleert statushouders om te gaan sporten en bewegen
en brengt hen in contact met het verenigingsleven in Heerde.
Stimuleren samenleving
Het college tracht de samenleving te stimuleren om ook statushouders te betrekken bij de
georganiseerde activiteiten. Een resultaat ervan is dat het Cultuurplein op de Culturele Markt Heerde
een koor heeft kunnen laten optreden van statushouders.
Tot slot
Zijn deze inspanningen naar het oordeel van het college afdoende? Zo nee, welke inspanningen
zouden toegevoegd kunnen worden aan het beleid? Natuurlijk willen we graag dat mensen sneller
inburgeren en dat we statushouders sneller naar werk toe kunnen leiden. Sommige processen zijn
lastig te versnellen, hoe graag we ook willen. Landelijke onderzoeken geven ook aan dat het proces
van inburgeren lang duurt. Het college vindt dat we met de huidige middelen (financieel en formatie)
het maximale doen.
4. extra aandacht positie van vrouwelijke statushouders
Er wordt aandacht besteed aan de positie van vrouwelijke statushouders. De buurtcoach participatie
begeleidt een groep vrouwen die allerlei activiteiten ondernemen. Bij de vorige vraag hebben we
ook aangegeven dat we een informatieavond hebben georganiseerd met als thema Vrouw en
gezondheid.
De buurtcoach participatie zet zich in voor vrouwelijke statushouders. Zij stimuleert vrouwen om “in
beweging te komen”, daarnaast bespreekt zij met deze vrouwen de integratiemogelijkheden.
Zij organiseert de koppeling met sportverenigingen. Zij maakt gebruik van de verenigingen om te
sporten met de vrouwen en de vrouwen doen kluswerk op de sportverenigingen.
Zo leren zij andere mensen kennen, maken kennis met de sportverenigingen en oefenen zo ook hun
Nederlandse taal.
Vanaf september 2018 gaat een groep vrouwelijke statushouders in gesprek met elkaar en met
andere vrouwen om opvoedingsvragen met elkaar te delen. Dit doen zij op de locatie van het
centrum voor jeugd en gezin. Ze bespreken hier verder ook thema’s als opvoeden in twee culturen,
sport en spel, gezonde voeding etc.
Twee keer per week dansen de vrouwen met elkaar. De buurtsportcoach participatie begeleidt dit en
tracht hierbij de stap te maken naar de beweging naar werk .
5. Kinderen van statushouders en zwemmen.
Dit probleem is bekend bij het college. Bij de inrichting van het Kindpakket hebben we hierover
gesproken met Stichting Leergeld. Dit heeft geresulteerd in het feit dat Stichting Leergeld afspraken
heeft gemaakt met diverse zwembaden over de tarieven. Inmiddels hebben tot juli 2018 24 kinderen
zwemles en het diploma A verkregen of zijn hiervoor nog bezig; 22 kinderen hiervan zijn
statushouderkinderen, Sinds kort zijn er weer 11 aanmeldingen via het Kindpakket waarvan 7
statushouderkinderen.
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