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1. Hoeveel statushouders wonen er nu in Leiderdorp? 

Antwoord: Momenteel wonen 100 statushouders in Leiderdorp. 

2. Wat is hun opleidingsniveau? 
Antwoord: Het opleidingsniveau van statushouders varieert.

3. Wordt er voor de groep “hogeropgeleiden” gekeken wat nodig is om hen op niveau aan 
het werk te krijgen? 

Antwoord: Het streven is om iedereen op zijn/haar niveau aan het werk te krijgen. Samen met 
de statushouder wordt een persoonlijk plan opgesteld waarin staat wat  hiervoor moet 
gebeuren. Een onderdeel van de nieuwe aanpak is om zo snel mogelijk diploma’s te laten 
beoordelen. Dit is noodzakelijk voor hogeropgeleiden om een baan op hun niveau te vinden.

4. Hoeveel statushouders krijgen een uitkering? (absoluut en percentage)
Antwoord: Momenteel ontvangen 51 van 59 meerderjarige statushouders een uitkering. Dit is 
86%.

5. Hoeveel van hen doen nu al mee aan een werk-  of scholingstraject? 
Antwoord: Aantallen hiervan vraagt om nader onderzoek op dossierniveau. Gegevens 
hierover zijn niet op korte termijn aan te leveren. Ook voor vergunninghouders geldt dat zij in 
aanmerking komen voor een re-integratie traject als er sprake is van een arbeidsverplichting.

6. Wordt binnen deze projecten ook samengewerkt met het bedrijfsleven en uitzendbureaus?
Antwoord: In Project Ja wordt samengewerkt met  bedrijven en uitzendbureaus. Twee 
jobhunters bemiddelen de jongeren en onderhouden de contacten met bedrijven en 
uitzendbureaus. Daarnaast zijn er contacten met het werkgeversservicepunt.

7. Wat zijn de “succescijfers” voor dit soort participatie- en integratieprojecten?
Antwoord: Door de aanpak van project Ja zijn de jongeren met een Participatiewet-uitkering in 
beeld en kunnen jongeren die dit nodig hebben begeleid worden naar werk of onderwijs. De 
Leidse regio heeft sinds de start van Project JA weinig jongeren in de Participatiewet. Mede 
door de uitvoering van het actieplan jeugdwerkloosheid (m.n. Project JA) behoort de 
jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland tot de laagste van Nederland.

8. Moeten statushouders voor scholingstrajecten, net als Nederlandse studenten, vanaf 
2015 lenen? 

Antwoord: Ja. Voor scholingstrajecten in het Nederlandse onderwijs én inburgeringscursussen 
moeten statushouders lenen bij DUO.

9. Hoeveel statushouders moet Leiderdorp de komende jaren opvangen?



Antwoord: De taakstelling wordt per periode van een half jaar bekend gemaakt. Momenteel is 
bekend dat Leiderdorp de eerste helft van 2016 32 statushouders moet huisvesten. De 
verwachting, gezien de huidige instroom, is dat de taakstelling voor de komende periodes 
vergelijkbaar zal zijn. 

10.Krijgen we voor uitvoering van deze plannen inderdaad dat geld bij de algemene 
uitkering? Is dat zeker of gaat het college daarvan uit? Wanneer weten we dit wél zeker 
als dit nu nog onzeker is?

Antwoord:
In de algemene uitkering ontvangen wij €3.600,- per nieuwe uitkeringsgerechtigde voor de 
uitvoering van sociale diensttaken. De Algemene Uitkering wordt op dit punt vastgesteld op 
basis van een gewogen gemiddelde van 3 jaar. Dit houdt in dat in het eerste jaar dat de 
kosten zijn toegenomen door dit project feitelijk een tekort zal ontstaan ten opzichte van de 
begroting. Het laatste jaar van het project zal er een overschot ontstaan. 
 
De extra inkomsten voor uitvoeringskosten die je krijgt door de toename van statushouders in 
de bijstand vind je niet als een taakmutatie terug in een circulaire, maar worden de komende 
jaren wel degelijk ontvangen. Er zullen tal van factoren zijn die invloed hebben op de hoogte 
van de algemene uitkering, maar die worden niet apart verwerkt. De inkomsten vanuit de 
Algemene Uitkering worden in zijn geheel in de begroting verwerkt als algemene inkomsten 
(met uitzondering van de taakmutaties en uitkeringen t.b.v. de 3D’s).  
 
Kortom: er zullen in het totaal verspreid over een aantal jaren extra inkomsten vanuit de 
Algemene Uitkering worden ontvangen, maar dit zal niet duidelijk naar voren komen in de 
begroting.

Bestuursakkoord Verhoogde asielinstroom
In het bestuursakkoord Verhoogde asielinstroom is afgesproken dat gemeenten tegemoet 
zullen worden gekomen in de (voor)financiering van de hogere kosten in de Participatiewet 
ten gevolge van de toename van de instroom van vergunninghouders. Dat betekent dat bij de 
Voorjaarsnota 2016 wordt bekeken hoeveel asielzoekers daadwerkelijk bijstand krijgen en dat 
de vergoeding die gemeenten hiervoor van het Rijk krijgen, hierop wordt aangepast.
In het Bestuursakkoord wordt het bedrag van € 50 miljoen extra genoemd om de hoge 
instroom van vergunninghouders in de bijstand te bekostigen. Het bedrag van € 50 miljoen is 
dus geen maximumbedrag, maar een bedrag dat nu alvast beschikbaar komt voor 
gemeenten.
Het Rijk zal de kosten vergoeden op basis van nacalculatie. De doelgroep 'statushouders in 
de gemeente’ zal deel uitmaken van de reguliere groep bijstandsgerechtigden en dus volledig 
meelopen op de grondslagen met betrekking tot de bijstand. In de voorjaarsnota zal verder 
worden gekeken wat de totale behoefte aan financiering voor het jaar 2016 en 2017 is. 
Afgesproken is ook dat er gezocht wordt naar een systematiek waarbij het geld de 
statushouder volgt. 

Vanuit het Kabinet is in het bestuursakkoord de toezegging gedaan dat de dekking van de 
asielproblematiek wordt opgenomen in de voorjaarsnota. De VNG zal in februari financiële 
onderbouwingen aanleveren van de extra kosten die gemeenten maken op het terrein van 
gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en Wmo. Dit zal de inzet zijn voor een aanvullend 
bestuursakkoord in het voorjaar van 2016. Verwacht wordt dat dit akkoord april wordt 
afgerond. Bijstellingen van ramingen zijn dan ook aan de orde.

11. Wat krijgen we voor de meerprijs van 500 euro bovenop de rijksbijdrage van 3600 euro?
Is het ook mogelijk om binnen het bedrag van 3600 euro te blijven voor een integratietraject?
Antwoord: De weg naar (arbeids)participatie van vergunninghouders behoeft extra inzet. Uit 
de praktijk blijkt dat de reguliere trajecten niet voldoende zijn voor deze groep. De nieuwe 
aanpak betreft een integraal programma met taalles, empowerment, vitaliteit en begeleiding. 
Deze aanpak gaat gepaard met extra inzet vanuit de sociale dienst, begeleiding van 
Vluchtelingenwerk, ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties en inzet van 
vrijwilligers. Het is een intensief programma dat bestaat uit 4 blokken van 24 weken, waar 
vergunninghouders 24 uur per week aan besteden.   

12. Gaat het nou om 90 of 120 man? Het RVS is daar niet duidelijk over
Beantwoording



Antwoord: Het gaat om deelname van 120 man. Er wordt in de periode 2016 t/m medio 2018 
van uitgegaan dat er 90 statushouders zullen instromen in de bijstand. Dit aantal is een 
schatting gebaseerd op de taakstelling van 2016 en de verwachte taakstelling voor 2017. 
Daarnaast houden we er rekening mee dat circa 30 vergunninghouders die reeds in de 
bijstand zitten, zullen gaan deelnemen.

13. Is het mogelijk om ook mensen zonder status gemotiveerd te houden en participatie- en 
scholingstrajecten (misschien minder intensief) wel al aan te bieden?  (uit onderzoek blijkt 
dat als mensen hun motivatie verliezen om een toekomst op te bouwen en erg lang 
moeten wachten het veel lastiger is om ze weer te “activeren” en dat zou jammer zijn)

Antwoord: Vroegtijdig starten met participatietrajecten blijkt uit onderzoek inderdaad de 
participatie en integratie te bevorderen. Ook de gezondheid en het welzijn van asielzoekers 
wordt hierdoor positief beïnvloed. Dit pleit ervoor om zo snel mogelijk te starten met werken 
of studeren. Echter, de mogelijkheid om participatie en scholingstrajecten te bieden aan 
asielzoekers zonder status ligt buiten het bereik van de gemeente. Asielzoekers zonder status 
vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. De koppeling met de gemeente vindt 
plaats wanneer een status is toegekend. Het COA biedt asielzoekers de mogelijkheid om 
actief te blijven. Afhankelijk van de fase van de procedure waarin  een bewoner zich bevindt 
biedt het COA op het azc diverse educatieve programma’s aan. Op elk azc is ook een Open 
Leercentrum. Daarnaast mogen asielzoekers maximaal 24 weken per jaar betaald werken en 
mogen ze vrijwilligerswerk verrichten. Het COA adviseert hierbij.

14. Is voor dit soort trajecten binnen de 3D participatie geen financiële ruimte?
Antwoord: Bekostiging vanuit het reguliere re-integratiebudget gaat ten koste van de andere 
doelgroepen, met name de groep 27 jaar en ouder. Gezien de beperkte omvang van het re-
integratiebudget zouden daardoor nauwelijks middelen resteren om deze laatste groep te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van re-integratie- of scholingstrajecten. Dit is een 
onwenselijke situatie.


