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Naam: Mevrouw Heerspink 
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Vragen: 

Vanuit het vrouwencentrum kreeg ik de volgende vraag: 

 

Vanaf Urk komen er dames (statushouders) naar het vrouwencentrum in Emmeloord. Op 

het vrouwencentrum krijgen ze een stempel waarmee ze recht hebben op kosteloos 

vervoer. 

In Luttelgeest, binnen het AZC, zijn er ook dames die graag gebruik willen maken van 

het bezoeken van het vrouwencentrum. Zij zijn nog in afwachting van een status. 

Wanneer zij gebruik willen maken van het vrouwencentrum moeten zij zelf de reiskosten 

betalen, deze zijn ongeveer 6,25 per keer. Kunnen zij ook aanmerking komen  voor de 

vergoeding zoals deze ook geldt voor de dames van Urk? 

 

Antwoord: 

 

Allereerst wat achtergronden: 

 

Het COA heeft landelijk het beleid dat zij pas in strippenkaarten voorziet als 

iemand een reis moet maken van meer dan 10 kilometer. 

 

Wat betreft de vergoeding van de reiskosten voor de dames uit de gemeente 

Urk: het gaat om 2 vrouwen die om specifieke redenen naar het 

Vrouwencentrum gaan, als onderdeel van hun participatietraject. Dit wordt ook 

gedaan omdat één van hen vooral ambassadeur is op Urk om vrouwen te 

stimuleren zelfstandig te zijn. Op dit moment is er 1 vrouw uit het AZC 

Luttelgeest die naar het vrouwencentrum komt. In haar specifieke geval bouwt 

ze geen contacten op binnen het AZC, uit vrees voor landgenoten. 

 

Het gaat dus om één vrouw uit de Noordoostpolder. 

 

Het college is van mening dat er van het reguliere taalaanbod op het AZC 

gebruik gemaakt kan worden en dat er daarnaast op vele andere plekken, zowel 

formeel als informeel taalaanbod wordt gegeven.  

Als we een uitzondering zouden willen maken, past dat niet bij de gedachte van 

zelfredzaamheid (hoewel natuurlijk bekend is dat zij niet veel te besteden 

hebben), maar dan zou die uitzondering niet alleen specifiek voor het 

vrouwencentrum moeten worden gemaakt, maar in zijn algemeenheid voor 

taal- en integratie-aanbod. We willen daarom geen regeling treffen. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 19 oktober 2018 

Contactpersoon: Radboud Hafkamp 

E-mail adres:  r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-1332 5942 

 


