
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: L.H.M. Lammers 

Onderwerp: Toestroom statushouders 

Datum indiening vragen: 27 november 2017 

 

 

Inleiding 

Wij vroegen naar een verklaring van de toename van de kosten ten behoeve van de 

participatie van inwoners (en hun kinderen) met een laag inkomen. Deze toename werd 

verklaard door de toename van het aantal bijstandsuitkeringen waardoor inwoners in 

aanmerking komen voor kostenvergoeding als bedoeld onder deze post. Het aantal 

bijstandsuitkeringen neemt, naar wij uit het antwoord begrepen, toe omdat veel 

statushouders zich hier vestigen. 

 

Probleem 

Als het aantal statushouders (en nareizigers) toeneemt stijgen de aanvullende kosten 

stevig. In 2016 stegen deze kosten ten opzichte van 2015 met 28%. Wij voorzien een 

probleem in 2017 en 2018 

 

Vraag 

Om inzicht te krijgen in de situatie zouden wij graag de volgende tabel door u ingevuld 

zien 

Antwoord: 

 

Jaar Huisvestings 

taakstelling 

COA 

Huisvesting 

actueel 

gerealiseerd 

incl 

nareizigers 

Aantal 

mensen uit 

deze groep 

momenteel 

in de bijstand 

Kosten  

armoedebeleid 

met 

betrekking tot 

deze groep 

2015 72 Taakstelling 

behaald 
In het algemeen ontvangt een 

statushouder die een woning 

krijgt een uitkering 

Participatiewet voor 

levensonderhoud, bijzondere 

bijstand voor 

woninginrichting en als er 

kinderen zijn meedoen 

bonnen voor sport e.d. 

 

Uitkeringen en bijzondere 

bijstand worden verstrekt aan 

inwoners die daar recht op 

hebben. De kosten hiervan 

vindt u terug in de 

jaarrekening van de 

gemeente. Wij geven u geen 

informatie op 

persoonsniveau.  

 

Desgewenst kunnen we het in 

het totaliteit uitrekenen maar 

2016 139 Taakstelling 

behaald 
2017 

(schatting) 

76 Tot en met 

30-06-2017 

op schema 



dat kost meer tijd. Wij horen 

graag of u daar behoefte aan 

heeft. 

 

2018 

(begroot) 

1e helft 35,  
2e helft zal door 

de 

staatssecretaris 

van Veiligheid 

en Justitie voor 

1 april 

definitief 

worden 

vastgesteld 

   

 

Ook zijn wij benieuwd naar de dekking van deze kosten met betrekking tot deze groep 

gebruikers van de voorzieningen aangaande armoedebeleid. 

Wij hopen op korte termijn uw antwoord te ontvangen.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 05-12-2017 

Contactpersoon: Tilly Weggen 

E-mail adres:  t.weggen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 1332 68 79 

 


