
Memo
Aan: gemeenteraad
Cc:
Van: Peter van de Wardt
Datum: 13 maart 2017
Kenmerk:
Onderwerp: toelichting op de bekostiging van het Actieplan huisvesting en integratie statushouders

Aanleiding
In juli 2016 is door de gemeenteraad het Actieplan huisvesting en integratie statushouders aangenomen (=Actieplan 1). De gemeenteraad van Oude 
IJsselstreek heeft zich daarbij unaniem uitgesproken zich verantwoordelijk te voelen voor de vluchtelingenproblematiek. Aangezien  het beleidsterrein 
gekenschetst wordt door hektiek is gekozen voor een aanpak waarbij het Actieplan steeds aangepast  wordt aan de realiteit. Naast de acties uit Actieplan 1, 
worden er momenteel nieuwe acties uitgewerkt die onder andere door de gemeenteraad zijn ingebracht op raadswerkdag in november 2016. Als eerste 
leidraad voor de kosten is het in juli 2016 door de raad beschikbare budget gehanteerd. Vervolgens werd in de september circulaire 2016 van het 
gemeentefonds  door BZK meer duidelijkheid gegeven over de bekostiging vanuit het Rijk. 

In onderstaand overzicht staan de acties uit Actieplan 1 en de nieuwe acties genoemd. Al deze acties worden verwerkt in een nieuwe versie van het Actieplan, 
het Actieplan 2 dat voor het zomerreces wordt besproken in de commissie.

Begrote kosten Dekking Opmerkingen

Maatschappelijke begeleiding 
Er worden verschillende trajecten en producten 
geboden.
Gemiddelde kosten gebaseerd op afgelopen jaar per 
statushouder 
€ 1.600,- 
In 2016 is € 130.000,- uitgegeven aan 
maatschappelijke begeleiding.

Eenmalige Rijks budget per statushouder (> 18 jaar) wordt 
definitief opgehoogd vanaf 2016 van € 1000,- naar € 2370,- 
Het budget wordt via het COA uitbetaald.
In 2016 is € 132.837,- ontvangen voor participatie en 
maatschappelijke begeleiding. 

Er wordt voor 2017 rekening 
gehouden met eventueel extra 
kosten voor de begeleiding van 
het project Jorisschool. 

Participatieverklaring: 10 inwoners hebben een train-
de-trainer cursus gevolgd en worden begeleid door 
Helpgewoon bij het organiseren van workshops 
Participatieverklaring
Opstart project: € 6.000,-

Zie boven



Vervolg: € 3.000,-

Integratie in de wijk: klankbordgroepen, 
inloopbijeenkomsten en activiteiten in de wijk. Voor 
2017 € 4.000,-

Uit toevoeging gemeentefonds vanuit het Rijk. 
Per statushouder wordt eenmalig € 4.430,- toegekend
Voor 2016 is € 239.303,- toegekend. 

Begeleiding alleenstaande minderjarige asielzoekers 
die 18 zijn geworden. 
Trajecten op maat bij diverse aanbieders. Tot nu toe is 
hier nog geen gebruik van gemaakt. Dit kan de 
komende jaren wel noodzakelijk zijn.  

Zie boven Er is overleg over de huisvesting 
van AMA´s maar dat is tot op 
heden nog niet gerealiseerd. 

Bijzondere bijstand: 
- Gemiddelde inrichtingskosten € 2.500,-
- Vergoeding aanschaf fiets max. € 200,- per 

volwassene of VO onderwijs 
- Busabonnement eerste 3 maanden ivm leren 

verkeersregels en leren fietsen

Zie boven Vergoeding voor de fiets is miv 
van 2017 mogelijk.

Gezondheidszorg: specifieke gezondheidsproblemen 
bij statushouders. Voor 2016 € 28.000,- 

Zie boven

Werk en statushouders: in principe valt dit onder de 
Participatiewet en wordt door Laborijn uitgevoerd.  
Extra activiteiten kunnen worden bekostigd uit dit 
budget. Er is een werkconferentie in voorbereiding 
met als doel kennis en regionale samenwerking 
vergroten rond de doelgroep.
De kosten hiervoor zijn nog niet bekend. 

Zie boven

Jeugdzorg. Er is nog geen specifieke inzet gepleegd. 
Het is niet ondenkbaar dat dit de komende jaren 
nodig zal zijn. Hierbij moet van maatwerk uitgegaan 
worden. De kosten zijn daarom onbekend. 

Zie boven

Wmo Er is nog geen specifieke inzet gepleegd. Het is 
niet ondenkbaar dat dit de komende jaren nodig zal 
zijn. Hierbij moet van maatwerk uitgegaan worden. 

Zie boven



De kosten zijn daarom onbekend.

Algemene voorlichting. Inwonersbijeenkomsten.
In 2016 zijn er een aantal inwonersbijeenkomsten 
geweest. Mogelijk zullen die in 2017 opnieuw 
plaatsvinden. € 6.000,-

Zie boven

Zomerschool: voorkoming van taalachterstand in de 
vakantieperiode. In 2016 succesvol geweest. In 2017 
worden ook ouders betrokken.  
Kosten € 20.000,- 

€ 10.000,- wordt uit bovenstaand budget betaald de 
overige kosten uit onderwijsachterstanden beleid. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  Hiervoor 
worden nu geen extra kosten gemaakt of verwacht.

Bij de storting in het gemeentefonds wordt dit wel 
genoemd als doel.

Leerlingvervoer. Hiervoor zijn nog geen extra kosten 
gemaakt. Er kunnen in de toekomst nog kosten 
gemaakt worden. 

Bij de storting in het gemeentefonds wordt dit wel 
genoemd als doel.

Onderwijshuisvesting. Er is voldoende ruimte 
beschikbaar binnen de huidige huisvesting. Er worden 
geen extra kosten verwacht. 

Bij de storting in het gemeentefonds wordt dit wel 
genoemd als doel.

Bijstand (uitkeringen) De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële 
compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als 
bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Het budget 
waaruit de uitkeringen worden betaald.
Voor 2016 geldt, evenals dat voor 2015 het geval was, een 
standaard eigen risicoregime met een eigenrisico drempel 
van 5%, berekend over de definitief toegekende 
gebundelde uitkering, en een getrapte vergoedingsschaal 
met voor elke trede een afzonderlijk eigen risico.

Huisvesting 1e fase - Gemeente € 500.000,- verspreid over 10 jaar. In de 
meerjarenbegroting opgenomen 

- Provinciale subsidie 
- SGW gelden € 128.000.-

SWG gelden zijn beschikbaar.
De aanvraag bij de provincie is in 
behandeling.


