Openbaar

Zaaknummer: 33708

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Af te wijken van artikel 1 sub j van de Algemene Subsidieverordening 2018 en
een budgetsubsidie voor 1 jaar te verstrekken aan Stichting Vluchtelingenwerk
Oost Nederland (VWON).
2. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden rondom de maatschappelijke
begeleiding van statushouders in 2020 een budgetsubsidie te verlenen aan
VWON van € 70.069,-.
3. De inzet van de participatiecoach voor statushouders deels te continueren
in 2020 en hiervoor een budgetsubsidie te verlenen aan VWON van
€ 50.000,-.
4. Bovenstaande bedragen te dekken uit de reserve Integratie en Participatie

Statushouders.

Aanleiding
VWON voert al diverse jaren werkzaamheden uit rondom de maatschappelijke
begeleiding van statushouders in de gemeente Wijchen. Een deel van deze
werkzaamheden willen we onverminderd voortzetten in 2020.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Huisvesting, maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en de stimulering van
participatie van statushouders in Wijchen.
Argumenten
1.1
Uw raad wil budgetsubsidies voor minimaal 2 boekjaren verstrekken.
Artikel 1 sub j van de Algemene subsidieverordening geeft aan dat een
budgetsubsidie voor meerdere boekjaren wordt verstrekt. In verband met de
uitvoering van het project “Klaar voor de start” en de te verwachten
doorontwikkelingen zal de subsidie aan VWON slechts voor het jaar 2020
verstrekt worden.
1.2

Er is nog geen duidelijkheid rondom de nieuwe wet inburgering welke ingaat per 1
juli 2021.
Per 1 juli 2021 volgt de nieuwe wet inburgering. De gevolgen van deze nieuwe
wet zijn nog niet duidelijk, maar kunnen wel invloed hebben op de invulling en
hoogte van de subsidie aan VWON. In het najaar van 2020 zal, op basis van het
wetsvoorstel, in afstemming met VWON, gekeken worden naar de invulling van de
subsidie voor 2021.
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2.1

Hiermee wordt de huisvesting, maatschappelijke begeleiding en taalondersteuning
van statushouders voortgezet
De begeleiding van statushouders wordt al jarenlang naar tevredenheid door
VWON uitgevoerd. Het is waardevol om hier mee door te gaan. De
subsidieaanvraag vindt u als bijlage bij dit voorstel.

2.2

De begeleiding van statushouders is door middel van het project “Klaar voor de
start” aangepast
In 2019 is gestart met het project “Klaar voor de start”. Dit project is erop gericht
om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te helpen. Er is gestart met de
doelgroep statushouders. Doordat dit ook de doelgroep van VWON is, heeft er een
verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Een deel van de (eerdere)
werkzaamheden van VWON worden nu opgevangen binnen het project “Klaar voor
de start” en zullen een verlaging voor de jaarlijkse subsidie van VWON betekenen.
Deze verlaging en de bijbehorende consequenties zijn besproken en afgestemd
met VWON. Elke 4 maanden zullen gesprekken plaatsvinden tussen betrokken
partijen om inhoudelijke en/ of financiële knelpunten te bespreken en waar nodig
en mogelijk tot een gezamenlijke (financiële) oplossing te komen.

2.3

De subsidie aan VWON voor de begeleiding van statushouders wordt, ten opzichte
van 2019, verminderd met een bedrag van € 39.964.
Het verminderen van de subsidie aan VWON is een onverwacht positief financieel
effect vanuit het project "Klaar voor de start”. Bij de start van het project is een
businesscase opgesteld met daarin de te verwachten kosten en baten waarin dit
effect niet is meegenomen. Door de verschuiving van werkzaamheden is dit
positieve effect haalbaar.

3.1

De inzet van de participatiecoach voor statushouders blijft deels succesvol
In 2018 is gestart met de participatiecoach voor statushouders. Afgesproken was
dat na een positieve evaluatie de inzet doorgezet wordt. In 2019 heeft
voortzetting plaats gevonden omdat er een positief beeld is ontstaan uit de
evaluatie. Ook in 2019 heeft de participatiecoach deels positief bijgedragen aan de
ondersteuning van statushouders.

3.2

De subsidie aan VWON voor de inzet van de participatiecoach wordt, ten opzichte
van 2019, verminderd met een bedrag van € 25.000
Echter ook hier geldt dat er een effect vanuit het project “Klaar voor de start”
zichtbaar is. De subsidie voor de participatiecoach zal daardoor in 2020 met een
bedrag van € 25.000 verminderd worden. Ook dit is een onverwacht positief
financieel effect vanuit het project.

Tegenargumenten en risico’s
1.1.
De definitieve taakstelling 2020 kan afwijken van de begroting
Tweejaarlijks wordt er vanuit het rijk een opgaven van het aantal te
huisvesten statushouders aangegeven. De prognose voor het gehele jaar is
nog niet bekend. We gaan uit van de cijfers van 2019, dat lijkt realistisch.
Tijdens de gesprekken die elke 4 maanden plaatsvinden zal gemonitord
worden hoe de inzet is. Waar nodig en mogelijk zal bijgestuurd worden.
1.2.

Het project “Klaar voor de start” neemt een deel van de werkzaamheden
VWON over, wat een effect heeft op de subsidie 2020 voor VWON
Het project “Klaar voor de start” richt zich met haar eerste doelgroep op de
groep statushouders. Dit heeft gevolgen voor de werkzaamheden van VWON
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en dus ook voor de te verstrekken subsidie. Dit is meerdere malen met VWON
besproken en op de juiste juridische kaders gecommuniceerd. Dit zal
daarnaast het komende jaar ook onderwerp van gesprek blijven tijdens de
geplande evaluatiemomenten om mogelijke risico’s snel zichtbaar te hebben.

Financiële gevolgen
De kosten voor de subsidie VWON 2020 zijn niet opgenomen binnen de begroting 2020.
De kosten worden voor dit jaar gedekt uit de reserve Integratie en Participatie
Statushouders. Indien de subsidie aan VWON ook de komende jaren doorgezet wordt, zal
een andere manier van financiering gezocht moeten worden. De reserve Integratie en
Participatie Statushouders is vanaf 2021 niet meer voldoende, het restant 2020 is
hiervoor te laag. Wij gaan met VWON in gesprek om inzage te krijgen in de
subsidieaanvraag voor 2021. De uitkomst hiervan is leidend voor een voorstel in de
perspectiefnota. In het 4e kwartaal 2020 ontvangt u een voorstel over de
subsidietoekenning aan VWON voor het jaar 2021.
De gesprekken met VWON rondom de subsidie 2020 lopen al geruime tijd, maar een
uitkomst was er begin 2020 nog niet. Om ervoor te zorgen dat VWON haar
werkzaamheden kan blijven uitvoeren, hebben wij besloten een voorschot van € 50.030,vooruitlopend op de definitieve subsidietoekenning beschikbaar te stellen. Deze middelen
zijn ook gedekt binnen de reserve Integratie en Participatie Statushouders.
Communicatie
VWON is in het voortraject meegenomen in de ontwikkelingen en zal een beschikking
ontvangen om de gestelde doelen te realiseren.
Uitvoering of Vervolgstappen
Als gemeente zijn we te laat met het verlenen van de subsidie. Niet alleen het project
Klaar voor de start vergt veel tijd van de ambtelijke organisatie, maar ook de regionale
voorbereiding van de nieuwe wet inburgering en de komst van de nieuwe regeling BBZ
per 1 januari jl. Al deze werkzaamheden hebben geleid tot het stellen van prioriteiten en
het maken van keuzes. VWON heeft met deze specifiek gemeentelijke zaken niets van
doen. Om de bedrijfsvoering van VWON niet onnodig onder druk te zetten is hebben wij
op 31 maart 2020 besloten om vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door uw
raad, een voorschot van € 50.030,- te verstrekken aan Stichting Vluchtelingenwerk
Oost Nederland.
In 2020 wordt in samenwerking met VWON de voorbereiding voor de subsidie 2021
opgepakt. De afgelopen jaren heeft VWON subsidie ontvangen voor de uitvoering van
haar werkzaamheden. Door de ontwikkelingen rondom “Klaar voor de start” en de
nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 moet er opnieuw gekeken worden naar de uit te
voeren werkzaamheden van VWON. Wat is nog passend binnen de nieuwe kaders en
binnen de wensen vanuit de gemeente. In gezamenlijkheid zal gewerkt worden aan een
concrete invulling van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoording.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Bijlagen
1. Subsidieaanvraag Vluchttelingenwerk 2020
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2. Subsidiebeschikking Vluchtelingenwerk 2020
3. Evaluatieverslagen participatiecoach

Voorstel
Advies

Pagina 4 van 4

