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ONDERWERP

Vluchtelingenwerk

Weert

ADVIES

Instemmen met het verlenen van een extra subsidie van E 16.658, ten behoeve van het
Vluchtelingenwerk Weert 2015. Dit bedrag ten laste brengen van de voorziening
inburgering nieuwkomers.
-

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
N.v.t.
Algemeen:
In opdracht van de gemeente voert Vluchtelingenwerk
Weert een aantal (wettelijke) taken
uit. Punt Welzijn ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van 6 55.050, -. Deze subsidie
loopt mee met de reguliere subsidie aan Punt Welzijn.

Taken Vluchtelingenwerk
Weert
Vluchtelingenwerk voert voor de gemeente Weert de volgende taken uit:
1995);
1. De eerste opvang en coaching bij vestiging (Huisvestingswet
2. Maatschappelijke begeleiding (Wet inburgering 2013);
3. Integratie/participatie/meedoen
in de Nederlandse c.q. Weertse
samenleving.
Ad 1. De eerste opvang en coaching bij vestiging
Artikel 60 van de Huisvestingswet
verplicht de gemeente om
vergunninghouders
(vluchtelingen
met een verblijfsvergunning)

te huisvesten.
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Het aantal te huisvesten vergunninghouders
wordt per halfjaar vastgesteld
door de ministeries van BZK en Justitie. Voor de eerste helft van 2015 is de
landelijke taakstelling vastgesteld op 14.000 personen. De prognose voor de
tweede helft van 2015 is gesteld op 14.900 personen. Deze aantallen liggen
fors hoger dan voorgaande jaren. Het is meer dan een verdubbeling van het
huidig aantal te huisvesten vergunninghouders.
Voor onze gemeente
gaat het hier om 80 tot 85 vergunninghouders
in 2015
(voor 2014 waren er dat 40). Voor het uitvoeren van deze taakstelling krijgt
de gemeente geen budget, deze taak moet uitgevoerd worden binnen de
reguliere middelen.

De werkzaamheden van het Vluchtelingenwerk Weert met betrekking tot het
uitvoeren van deze taak zijn onder andere:
afspraken maken met Woningcorporatie over woning, bezichtiging woning;
I
helpen met aanvragen (leen)bijstand en inrichten woning;
voorlichting over gebruik, huisregels en nutsvoorzieningen;
signaleren van belemmeringen, doorverwijzen;
ondersteuning bij budgetbeheer.
Ad 2 en 3. Maatschappelijke begeleiding en participatie in de samenleving
In de Wet inburgering zijn vergunninghouders
als een specifieke doelgroep
aangewezen. Het doel van de maatschappelijke begeleiding is bevorderen van
zelfredzaamheid van vergunninghouders
in de Nederlandse samenleving.
Daarnaast is de begeleiding van Vluchtelingenwerk erop gericht de participatie
en integratie van vergunninghouders
in de Nederlandse c.q. Weertse
samenleving te bevorderen
Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding krijgt de gemeente
via het COA een subsidie van E 1.000, per volwassen vergunninghouder.
-

Argumenten:
In september jl. heeft het Vluchtelingenwerk
in overleg met de gemeente
Weert per 1 januari a.s. voor een nieuwe werkwijze gekozen. Deze werkwijze
komt er in het kort op neer, dat vrijwilligers van het Vluchtelingenwerk naar
een vluchteling thuis gaan en coachend gaan werken. Doelstelling is om 1 jaar
ondersteuning aan te bieden. In de uitwerking van de nieuwe werkwijze is
uitgegaan van 35 tot 40 nieuwe vergunninghouders
per jaar. Het aantal
vergunninghouders
is afgestemd op het aantal beschikbare vrijwilligers (30
personen) en 2 beroepskrachten (coördinator
voor 6 uur per week en
projectmedewerker
voor 18 uur per week).

Naar aanleiding van de verdubbelde taakstelling is intensief overleg geweest
tussen de gemeente (beleidsadviseur
WIZ en teamleider Activering en Werk)
en de manager van Punt Welzijn. Om de extra toeloop van vergunninghouders
op te kunnen vangen dient het huidige team van Vluchtelingenwerk
uitgebreid
te worden naar 50 vrijwillige coaches, 9 vrijwillige taalbegeleiders en 2
vrijwillige activiteitenbegeleiders.
Om deze uitbreiding te realiseren en de
kwalitatief op peil te houden, dient ook de formatie van de beroepskrachten
uitgebreid te worden:
coördinator t.b.v. de promotie, werving en aanname van nieuwe
vrijwilligers van 6 naar 9 uur per week;
vanaf 2° kwartaal uren projectmedewerker
t.b.v. de coördinatie en
ondersteuning op uitvoerend niveau, van 18 naar 22,5 uur per week en
vanaf 2° halfjaar verhoging naar 27 uur per week.
Daarvoor heeft Vluchtelingenwerk een extra subsidie van 616.658,
nodig,
waarvan E 15.158, voor extra personeelskosten
en E 1.500, voor
vrijwilligerskosten.
-

-

-

Voor het overige wordt verwezen naar de bijgevoegde brief van Punt Welzijn.

Pagina 2
.

BIS BenW adviezen - 7923

.

BIS BenW adviezen - 7923

.

BIS BenW adviezen - 7923

en Wethouders
Aan het college van Burgemeester
Ter attentie van mevr. van de Ven
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Betreft:

Aanvraag

extra

subsidie

van de gemeente

Weert

Vluchtelingenwerk

Weert, 1 december 2014

Geacht college,
Beste mevrouw van de Ven
In de afgelopen weken hebben wij met elkaar gesproken over de taakstelling van Punt
in Weert. In overleg met de beide medewerkers, Vester
Welzijn binnen het Vluchtelingenwerk
Bergmans en Maurice Leeder, is per 1 januari a.s. voor een nieuwe werkwijze gekozen. Deze
werkwijze komt er in het kort op neer, dat we naar een vluchteling thuis gaan en coachend
(per traject) aan te bieden. In onze
gaan werken. Doelstelling is om 1 jaar ondersteuning
uitwerking zijn wij uitgegaan van 35 nieuwkomers per jaar. Het aantal nieuwkomers is
afgestemd op het aantal beschikbare vrijwilligers.

Onlangs is duidelijk geworden, dat het op te vangen aantal nieuwkomers in 2015 aanzienlijk
hoger komt te liggen. De nieuwe taakstelling gaat uit van 80 nieuwkomers per jaar.
Op basis van deze signalen zijn we in overleg met elkaar getreden, hoe we deze aantallen
kunnen behappen.
Wij gaan in het verdere voorstel uit van een gelijkmatig aanmelding van vluchtelingen over
het jaar heen. Daarnaast hebben wij de afspraak gemaakt dat, als zich onverhoopt een piek
in de aanmeldingen gaat voordoen, wij samen met Wonen Limburg in overleg gaan om te
kijken hoe wij deze piek op kunnen vangen.

Zoals afgesproken geef ik onderstaand de consequenties weer van twee voorstellen; een
van de nieuwe werkwijze
minimale variant en een variant uitgaande van de uitgangspunten
(hierna te noemen innovatieve variant).
Minimaal:
Gaat uit van de vernieuwde werkwijze en uitgaande van het huidige team van 20 vrijwillige
en 2 beroepskrachten (coördinator: 6u
coaches, 6 taalbegeleiders, 2 activiteitenbegeleiders
voor alle volwassen nieuwkomers van
traject
18u p/w). Een coach
p/w; projectmedewerker:
12 maanden is dan niet realistisch. Wij gaan dan uit van een coach traject van maximaal 4

maanden.

ISO

| Postbus 112 | 6000 AC Weert | Tel. (0495) 69 79 00
Stichting
Punt Welzijn
| Rabobank NL37RABO 0575027126 | KvK 12043625
| www.puntwelzijn.nl
info@puntwe|zijn.nl
Punt Welzijn is onderdeel van de Unitus-groep
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Zakenen
Ministerie van Binnenlandse

Koninkrijksrelaties

>

Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders,
Gedeputeerde Staten van de provincies

Dlrectoraat-Generaal
Wonen en Bouwen
Directie Woningmarkt
Turfmarkt 147
DEN HAAG
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
www.rijksoverheld.nl

www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk
Contactpersoon
T. Kamps

Datum

Betreft

1.

1 oktober 2014
Taakstelling huisvesting vergunninghouders,
en tweede halfjaar 2015

Kenmerk
2014-0000524982

eerste halfjaar 2015

Uw kenmerk

Inleiding

In deze brief informeer ik u, namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari tot en
met 30 juni 2015. Daarnaast informeer ik u over prognose voor de taakstelling voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2015. De brief
geeft tevens contextinformatie over de hoge asielinstroom in Nederland
en de problematiek waar we met het realiseren van opvangplaatsen voor
asielzoekers voor staan.

Deze brief en de bijlagen worden gepubliceerd op de website van het Rijk

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en) en deze stukken worden
immigratie/huisvesting-vergunninghouders
toezichthouders. Tevens
alle
en
alle
gemeenten
digitaal verzonden aan
wordt deze brief voor publicatie op de respectievelijke websites aangeboden aan de VNG, het IPO, Aedes en Vluchtelingenwerk Nederland (interne
databank).
Mocht u rechtstreeks volgende brieven over taakstellingen vergunninghouders willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan het ministerie
van BZK: brigitte.kampschuur@minbzk.nl.
Een overzicht van de realisatie huisvesting vergunninghouders wordt
maandelijks bijgehouden en gepubliceerd op

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en~
immigratie/documenten-en-publicaties/verslagen.
2. Taakstelling

huisvesting

vergunninghouders

Op 30 september is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft
van 2015 is de taakstelling door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 14.000 te huisvesten vergunninghouders. De prognose voor de tweede helft van 2015 is gesteld op 14.900. Deze aantallen
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asielzoekers. Daarom is ook de snelheid van het uitplaatsen van vergunninghouders van groot belang voor het COA.
4.

Handvatten

plaatsen

vergunninghouders

Datum
1 oktober 2014

kenmerk
2014 0000524982

in 2015 ligt dus aanmerkelijk
Het aantal te plaatsen vergunninghouders
hoger dan afgelopen jaren. Voor sommige gemeenten zal het een uitdaging zijn om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting, zoals ook
blijkt uit de gemeenten die nu al een achterstand hebben bij het uitvoeren
van deze taak. Daarom is er recent een “Platform versnelling uitplaatsing
van vergunninghouders" in het leven geroepen, waarin bestuurders van
VNG, BZK, V&J, COA en SZW deelnemen en waarvoor ook IPO wordt gevraagd te participeren. Het platform heeft als doel de uitstroom van vergunninghouders aanzienlijk te verbeteren, zowel qua aantal als qua snelheid. In dit overleg worden ook de dilemma's besproken die spelen bij het
uitplaatsen van vergunninghouders en worden oplossingen aangedragen
te huisvesten binnen de gehoe het grote aantal vergunninghouders
een conferentie te orgatermijn
voornemen
om
korte
Het
is
op
meenten.
niseren met betrokkenen uit het veld om problematiek én oplossingen
met elkaar te delen. De instelling van het Platform neemt niet weg dat de
gemeenten verantwoordelijk blijven voor het realiseren van de wettelijke
staat niet ter discussie.
taakstelling: de toewijzingssystematiek
5.

Evaluatie

nieuwe toewijzingsprocedure

De nieuwe toewijzingsprocedure is kort geleden geëvalueerd door het onderzoeksbureau Labyrint. Uit de evaluatie komt een overwegend positief
beeld over de nieuwe werkwijze naar voren. De hoofdconclusie is dat de
-ten opzichte van de periode vóór invoering van de
huisvestingprocedure
1
oktober 2012- op alle punten lijkt te zijn verbenieuwe werkwijze op
terd. Vooral de toevoeging van de regievoerder aan het proces, de omkering van de match en de regionale samenwerking worden als positief ervaren.
Er zijn echter ook punten waarop nog verbetering te behalen is omdat de
informatie niet altijd volledig aan gemeenten wordt aangeleverd waardoor
het huisvestingsproces vertraagd wordt. Ook blijkt uit de evaluatie dat de
doorlooptijden niet behaald worden. De aanbeveling is daar een sturingsmechanisme voor op te zetten.
De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen door het bovengenoemde “Platform uitstroom vergunninghouders" in de reeds ingezette
verbetermaatregelen om de uitstroom van statushouders te versnellen.
6. Mogelijkheden
Huisvestingswet

van huisvesting

overeenkomstig

de

De gemeentelijke taakstelling, genoemd in artikel 60a en verder van de
maakt gebruik van een verdeelsleutel die is gebaseerd
Huisvestingswet,
op inwonertal van de gemeente: Gemeenten met veel inwoners krijgen
een hogere taakstelling dan gemeenten met minder inwoners. Er is in het
verleden enige malen, samen met gemeenten en provincies, onderzoek
gedaan naar alternatieven, maar tot op heden is de huidige verdeelsleutel
gehandhaafd. Het blijkt keer op keer de meest praktische verdeelsleutel.
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Het is moeilijk om een andere (eerlijker en logischer) verdeelsleutel te
bedenken die niet op weerstand zal stuiten. Bovendien is deze wijze van
verdeling eenvoudig en transparant en is het benodigde cijfermateriaal

onomstreden.

Datum
1 oktober 2014

Kenmerk
2014-0000524982

De huidige hoge instroom van asielaanvragen heeft geleid tot een
verhoging van de taakstelling. Dit vergt een grote inspanning van
gemeenten op dit dossier. Veel gemeenten hebben bij voorgaande
(tussentijdse verhoogde) taakstellingen laten zien dat zij in staat waren
om een groot deel van de hogere taakstelling te behalen. Zoals ik al in
voorgaande brieven heb aangegeven toont dit naar mijn mening de inzet,
het commitment en de goede wil van de gemeenten aan. De huidige hoge
aantallen vergunninghouders vergen naar mijn mening echter stevige
maatregelen van de gemeenten. Ik wijs er daarbij op dat veel oplossingen
binnen het huidige huisvestingsstelsel nog onvoldoende door gemeenten
worden benut, zoals het herverdelen van de taakstelling tussen
gemeenten onderling en de mogelijkheid om meer (jongere)
vergunninghouders
per woning (onzelfstandig) te huisvesten.
7. Tot slot

Naast de al genoemde bijlage A met de taakstellingen voor de 1e helft
van 2015, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante
contactgegevens van COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk
Nederland en andere relevante organisaties aan.
De

Wonen en
Directeur-Generaal

Bouwen,fl\«-

drs. M.M. Freâmn
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HUISVESTINGSTAAKSTELLINGVERGUNNINGHOUDERS

Gemeente

1)

Bijlage A

'
1

Inwoners

143-2014

Huisvestings2)

1e

he|¿2o1s

Veldhoven

44.181

37

Vught
Waalre

25.750
16.867
46.582
26.454
21.639
14.407
21.773

22

waalwijk
Werkendam

Woensdrecht
Woudrichem
Zundert
›totaa|

provincie Noord-Brabant

2_435_371

.

14
5

39
22

18
12
18
2_071
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