
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Irma de Jager 

Onderwerp: Statushouders 

Datum indiening vragen: 18 juni 2018 

 

Vragen: 

1. Hoeveel statushouders zijn er sinds het 2015 in de Noordoostpolder komen wonen? 

Antwoord 

Vanaf het jaar 2015 zijn in totaal 310 statushouders in onze gemeente 

gevestigd. 

 

 

2. Bij hoeveel huishoudens verloopt de integratie goed? 

 Antwoord 

 Daarover hebben we geen informatie beschikbaar omdat hier geen parameters 

zoals arbeidsparticipatie, scholing en onderwijs, deelname (sport) vereniging 

etc. voor zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld is het niet bekend hoeveel statushouders 

in onze gemeente een baan hebben. Dat is een groep die geen uitkering 

ontvangt en niet in beeld is, maar ook niet als zodanig wordt geregistreerd. 

Wel kan worden gezegd dat het overgrote deel van deze groep zijn weg in de 

samenleving heeft gevonden. 

 

3. Bij hoeveel huishoudens gaat dit gepaard met problemen? 

Antwoord 

Zie antwoord op vraag 2. 

Hiervoor bestaan geen (aparte) registraties bij bijvoorbeeld de GGZ en GGD 

omdat dit wettelijk niet is toegestaan. Om deze reden is dit niet te traceren. 

 

 

4. Is er zicht op wat dit voor problemen dit zijn? 

Antwoord 

Als er problemen zijn liggen deze op het gebied van taalvaardigheid, geen 

werkervaring hebben of het nooit zullen halen van het inburgeringsexamen. 

Deze personen krijgen een traject gericht op sociale activering of een vorm van 

vrijwilligerswerk door Carrefour (ook via doorverwijzing vanuit 

Vluchtelingenwerk). 

 

  



5. Is er een overzicht van de extra gemaakte kosten om deze huishoudens te 

ondersteunen bij het oplossen van de problematiek? 

Antwoord 

Dit valt onder het algemeen beleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 

naar aparte categorieën en de daarop betrekking hebbende kosten.  

 

 

6. Wat wordt er gedaan om problemen te voorkomen? 

Antwoord 

Diverse instanties houden zich met begeleiding en preventie bezig. Te noemen 

zijn Vluchtelingenwerk, GGD Flevoland en Carrefour Welzijnsgroep. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 22 juni 2018 

Contactpersoon: H.G. Jansen 

E-mail adres:  hg.jansen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13325528 

 


