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1. Er is een verwacht overschot binnen het programma werk- en inkomen in 2015 – hoe groot is 
dit overschot? 

Antwoord: Er is sprake van een overschot van € 827.000,- over 2015. 

2. De meerjarenraming loopt tot halverwege 2018 – waarom niet tot eind 2018? 

Antwoord: De meerjarenraming loopt tot halverwege 2018, omdat het project loopt tot en met de 
eerste helft van 2018. Na deze periode zullen geen mensen meer instromen in het project. Er zal 
na evaluatie eind 2017  besloten moeten worden of de intensieve aanpak wordt voortgezet. 

3. Wij hebben een aantal vragen met betrekking tot de aantallen vergunninghouders: 

 Hoeveel vergunninghouders zijn vanaf 2012 toegestroomd in Leiderdorp, verdeeld in 
leeftijdsgroepen? 

 Hoeveel daarvan zijn in staat om te werken? 
 Hoeveel daarvan werken? 
 Hoeveel krijgen een uitkering? 
 Waarop is het verwachte aantal van 120 vergunninghouders voor 2016/2017 gebaseerd? 

Antwoord: We beschikken niet over informatie vanaf 2012, verdeeld in 
leeftijdsgroepen. Wel kunnen we een beeld schetsen van het aantal 
vergunninghouders dat momenteel in onze gemeente verblijft. Dit betreft 100 
personen. Hiervan zijn 59 personen meerderjarig en 41 minderjarig. Momenteel 
ontvangen 51 statushouders een uitkering. Hiervan hebben 48 personen een 
arbeidsverplichting.

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. 

4. GroenLinks juicht het initiatief toe dat ook met burgers zal worden samengewerkt. Ook 
GroenLinks wil graag bijdragen hiertoe. Wel achten wij het belangrijk dat duidelijk is waar 
burgers met initiatieven terecht kunnen. 



 

Antwoord: Het college waardeert de bereidheid en betrokkenheid vanuit de maatschappij om een 
bijdrage te leveren aan de integratie en participatie van statushouders. Wanneer wordt besloten 
te starten met dit project zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden waar inwoners terecht 
kunnen die hieraan willen meewerken.


