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Aanleiding
Op 19 augustus 2016 heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over het incident van 18 augustus
2016.
Inhoud mededeling
1. Kunt u ons informeren over de stand van zaken met betrekking tot de verplichte huisvesting
van statushouders?
Antwoord: per 1 januari 2016 hadden wij een voorsprong in de taakstelling van 13 personen.
De taakstelling voor heel 2016 bedraagt 69 personen. Per saldo is de taakstelling 56
personen. Gedurende de periode 1 januari 2016 tot 1 augustus 2016 hebben wij 21 personen
gehuisvest. Gedurende de periode 1 augustus tot en met 31 december 2016 moeten wij nog
35 personen huisvesten.
2. De statushouders worden die willekeurig over woningen binnen onze gemeente verspreid of
worden er woningen op specifieke locaties gezocht?
Antwoord: getracht wordt zoveel mogelijk binnen onze gemeente te spreiden. De Woonplaats
heeft echter te maken met een beperkt aantal vrijkomende betaalbare huurwoningen. Daarbij
komt dat per 1 januari 2016 voor woningcorporaties het ‘passend toewijzen’ is ingevoerd
(woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in goedkopere huurwoningen in verband
met huurtoeslag).
Vraag 1 en 2 worden ook uitgebreid beantwoord in Raadsmededeling nr. 104.
3. Op welke wijze vindt de begeleiding van statushouders plaats? Welke rol heeft Figulus hierbij?
Zijn zij hiervoor voldoende toegerust?
Antwoord: de maatschappelijke begeleiding wordt verzorgd door Figulus die daar een
actieve rol in heeft. Dit betreft een traject van (maximaal) 1 jaar gericht op zelfredzaamheid en
participatie in de samenleving. De eerste maanden nadat een statushouder in onze gemeente
woont, is dit traject intensiever (praktische hulp bij huisvesting en allerlei financiële en overige
administratieve zaken). Figulus is voldoende toegerust om deze taak in te vullen.
Naast het maatschappelijke begeleidingstraject moet de statushouder inburgeren (op grond
van de Wet Inburgering). De inburgeringstermijn beslaat maximaal 3 jaar. Hier ligt een rol voor
Laborijn (als er sprake is van een uitkering op grond van de Participatiewet) en de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) voor wat betreft de handhaving van het inburgeringstraject.

4. Tijdens ons bezoek aan het AZC werd ons duidelijk dat een statushouder pas een woning
krijgt toegewezen, wanneer deze binnen onze maatschappij zelfstandig kan functioneren.
Betekent dit dat wanneer hij/zij hulp nodig heeft voor de verwerking van een trauma, hij/zij
hiernaar zelf op zoek moet gaan?
Antwoord: Het beeld is onjuist dat een statushouder pas een woning krijgt toegewezen
wanneer deze zelfstandig kan functioneren. De maatschappelijke begeleiding in de gemeente
van vestiging moet juist bijdragen aan het proces van zelfredzaamheid en participatie. Vanaf
het moment dat een bewoner van het COA een verblijfsvergunning krijgt, start een proces van
de verhuizing van het AZC naar een gemeente. Voor dit proces staat een termijn van veertien
weken. Een vergunninghouder wordt dan gekoppeld aan een gemeente die vervolgens zorg
moet dragen voor huisvesting, maatschappelijke begeleiding en inburgering.
Het COA draagt uitsluitend die informatie aan de vestigingsgemeente over welke relevant is
voor de huisvesting zoals: gegevens omtrent de gezinsgrootte en –samenstelling, het
herkomstland, de moedertaal, opleiding, werkervaring, informatie over een eventuele gezinshereniging en eventuele zichtbare lichamelijke beperkingen. De gemeente ontvangt dus geen
informatie over de psychische gesteldheid van de statushouder.
Asielzoekers die in de centrale opvang van het COA verblijven kunnen, net als ieder ander,
naar bijvoorbeeld de huisarts, de jeugdgezondheidszorg of het ziekenhuis gaan. Het COA is
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gezondheidszorg aan asielzoekers. Dit is
georganiseerd via het landelijk gezondheidscentrum Asielzoekers dat huisartsenzorg biedt
aan asielzoekers bij of op elk AZC.
Als er sprake is van een (oorlog)trauma, dan loopt de toegang naar de geestelijke
gezondheidszorg (voor eventuele diagnose/behandeling) dus ook via een huisarts. De
aanspraak op vergoeding van zorg voor asielzoekers is vastgelegd in de Regeling
Zorg Asielzoekers (RZA). Het verstrekkingenpakket van de RZA komt grotendeels overeen
met het verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
5. Statushouders die een trauma (op welke wijze dan ook ontstaan) hebben, op welke wijze
krijgen zij hiervoor de specifieke zorg aangeboden? Heeft ook het COA hierbij een
faciliterende rol?
Antwoord: als het statushouders betreft die in een AZC (dus centrale opvang) verblijven, dan
zie beantwoording onder 4.
Als het een statushouder betreft die in de gemeente verblijft, dan verloopt dit ook via de
huisarts in de woongemeente. Deze kan doorverwijzen naar de gespecialiseerde 2e lijns
geestelijke gezondheidszorg. Het COA heeft hier dan geen faciliterende rol in. Figulus kan
hierbij wel een signalerende en doorverwijzende rol spelen al dan niet in overleg met het
Algemeen Maatschappelijk Werk.
6. Is het in een omgeving duidelijk dat een woning wordt bewoond door een statushouder en
is er voldoende voorlichting waar bewoners in de omgeving met vragen naar toe kunnen?
Antwoord: Nee, wij informeren de buurt niet dat er statushouders worden gehuisvest en
verstrekken hierover ook geen voorlichting. De procedure is niet anders dan wanneer er een
willekeurige nieuwe huurder een woning betrekt.
7. In deze specifieke situatie is er eerder sprake geweest van overlast. Wat is hiermee gedaan?
Antwoord: We hebben navraag gedaan bij de politie en De woonplaats. Dit is ook onderdeel
van het lopende onderzoek.
8. Wat gaat er verder gebeuren? Komt deze persoon weer terug naar de woning en wordt dit
dan afgestemd met de omwonenden?
Antwoord: op dit moment is het politie onderzoek nog in volle gang. We weten nu nog niet
hoe het verder gaat. Mocht betrokkene op korte termijn of na verloop van tijd terugkeren, dan
wordt dit proces uiterst zorgvuldig doorlopen met alle partijen die hierin een rol vervullen of
kunnen spelen inclusief de omwonenden.

9. Waarom is het college niet proactief met de informatievoorziening?
Antwoord: het incident heeft donderdagmiddag plaats gevonden. U bent op dezelfde middag
geïnformeerd over de op dat moment bij ons bekende feiten. Direct daarna hebben wij met
meerdere partijen (zowel intern als extern) zorgvuldig overleg gevoerd over hoe verder.
Vrijdagmiddag hebben wij de buurt geïnformeerd (uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
voor 24 augustus 2016). De gemeenteraad heeft hier een afschrift van ontvangen.
10. Wat doet u verder om de veiligheid van onze burgers, maar ook de veiligheid van de
statushouder zelf te waarborgen?
Antwoord: het gaat hier om een incident. De gemeente Aalten heeft het afgelopen
decennium ruim 400 statushouders gehuisvest hetgeen nooit tot problemen heeft geleid.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

VVDAALTEN.NL
28/2016 Schriftelijke vragen n.a.v. schietincident
Gisteren zijn wij opgeschrikt door een schietincident binnen onze gemeente. In een
buurt met veel spelende kinderen is een beangstigende situatie ontstaan. Veel
buurtbewoners waren niet op de hoogte van de achtergrond van de persoon, een
statushouder, die bij het schietincident was betrokken. Het schietincident roept veel
vragen op bij burgers. Bij huisvesting van statushouders moet de veiligheid van onze
inwoners voorop staan. En een incident mag een broos draagvlak niet aantasten.
Figulus heeft een belangrijke taak bij de inburgering van deze statushouders. Naar
aanleiding hiervan heeft onze fractie enkele vragen.
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Kunt u ons informeren over de stand van zaken met betrekking tot de
verplichte huisvesting van statushouders?
De statushouders worden die willekeurig over woningen binnen onze
gemeente verspreid of worden er woningen op specifieke locaties gezocht?
Op welke wijze vindt de begeleiding van statushouders plaats? Welke rol heeft
Figulus hierbij? Zijn zij hiervoor voldoende toegerust?
Tijdens ons bezoek aan het AZC werd ons duidelijk dat een statushouder pas
een woning krijgt toegewezen, wanneer deze binnen onze maatschappij
zelfstandig kan functioneren. Betekent dit dat wanneer hij/zij hulp nodig heeft
voor de verwerking van een trauma, hij/zij hiernaar zelf op zoek moet gaan?
Statushouders die een trauma (op welke wijze dan ook ontstaan) hebben, op
welke wijze krijgen zij hiervoor de specifieke zorg aangeboden? Heeft ook het
COA hierbij een faciliterende rol?
Is het in een omgeving duidelijk dat een woning wordt bewoond door een
statushouder en is er voldoende voorlichting waar bewoners in de omgeving
met vragen naar toe kunnen?
In deze specifieke situatie is er eerder sprake geweest van overlast. Wat is
hiermee gedaan?
Wat gaat er verder gebeuren? Komt deze persoon weer terug naar de woning
en wordt dit dan afgestemd met de omwonenden?
Waarom is het college niet proactief met de informatievoorziening?
Wat doet u verder om de veiligheid van onze burgers, maar ook de veiligheid
van de statushouder zelf te waarborgen?

Uiteraard stellen wij het ook op prijs dat u ons voorziet van relevante informatie op
niet gestelde vragen.
Graag zien wij beantwoording van de vragen via een raadmededeling tegemoet en
voor zover mogelijk voor de komende raadsvergadering.

VVD Fractie Aalten
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