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Ondenruerp Statushouders - EAP

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Werkgelegenheid

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Bij de tussenrapportage van het EAP, aan ons verstrekt in de dagmail van dinsdag 24 januari 2OI7,
geeft u aan dat het aantal bijstandsuitkeringen op L oktober 2OtG is gestegen met 47 t.o.v. de start
van het EAP en dat dit voornamelijk te maken heeft met de hoge instroom van statushouders.

Als we deze info afzetten tegen de antwoorden op onze vragen over de werkeloosheidscijfers over
statushouders, dan geeft ons dat het gevoel dat er iets niet klopt met de cijfers. U geeft in uw
beantwoording aan (vraag 3) dat er in 2016 70 uitkeringsdossiers zijn geregistreerd, maar dít kunnen
meerdere personen (statushouders) betreffen omdat een dossier kan bestaan uit gezínnen met
kinderen. U geeft tevens aan dat deze aantallen niet het totaal aantal statushouders met een
bijstandsuitkering betreffen, want de voorgaande jaren (voor 2OL6l werd d¡t niet apart
geregistreerd. B'rj vraag 5 geeft u nogmaals aan dat er de afgelopen jaren geen gerichte registratie is

geweest voor de doelgroep statushouders en er dus ook geen verloop te geven is.

De hoge instroomcijfers onder deze doelgroep, zoals u meldt bij de tussenrapportage, kunnen dus
volgens ons enkel veroorzaakt worden omdat de registratie hiervan pas sinds 20L6 plaatsvindt. (er
waren al eerder statushouders in de uitkering, maar die werden toen niet apart geregistreerd). Of er
daadwerkelijk een stijging heeft plaatsgevonden bij deze doelgroep is dus niet na te gaan en wellicht
zijn er dan ook andere oorzaken van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.

De Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over de gepresenteerde cijfers.

L. Bent u het eens met onze constatering in de derde alinea en dus ook eens met onze
gedachte dat er sprake is van tegenstrijdigheid in cijfers/antwoorden?

2. Zo ja, wat is dan wel de oorzaak van de stijging in de bijstandsaantallen?

3. Zo nee, kunt u dan duidelijker uitleggen hoe en vanaf wanneer u met registratie van
statushouders in de bijstandsuitkering tewerk gaat en hoe u dan een stijging kunt bepalen op
basis van niet geregistreerde aantallen?

4. Deelt u onze mening dat de presentatie van de cijfers wellicht verwarrend kunnen
overkomen, zeker in relatie tot de gegeven antwoorden?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

René van Broekhoven en Eric de Regt.



Bea ntwoord i ng vervolgvrage n Statushoude rs - EAP:

7. Bent u het eens met onze constatering in de derde olinea en dus ook eens met onze
gedachte dot er sproke is von tegenstrijdigheid in cijfers/ontwoorden?

Wij hebben in de tussenrapportage EAP gerapporteerd over het jaar 2076.ln de cijfers zit dan ook
geen tegenstríjdigheid.

2. Zo ja, wat is dan wel de oorzoak von de stijging in de bijstandsoantollen?
Zie de beantwoording op vraag 1-.

3. Zo nee, kunt u don duidelijker uitleggen hoe en vanof wanneer u met registratie van

stotushouders in de bijstandsuitkering tewerk gaot en hoe u dan een stijging kunt bepalen op
bosis van niet geregistreerde aontollen?

De statushouders die wij binnen onze gemeente huisvesten, zullen allen (in eerste instantie) in de
bijstand komen. Uit onderzoek van Vluchtelingenwerk (201,41 blijkt dat van de statushouders die 3
jaar in Nederland zijn, ongeveer 25% een baan heeft. Na 3 jaar loopt dat verder op tot een kleine
50% uitstroom naar werk. ln de eerste jaren doet dus meer dan 75% van de statushouders een

beroep op bijstand. Ongeveer 30% van vluchtelingen is blijvend werkloos. Op basis van
bovenstaande kunnen we stellen dat de taakstelling statushouders (van 2OI2 t/m 201"6) een
stapelend effect heeft op onze huidige bijstandsaantallen.

De instroom van de bijstandsaantallen voor deze doelgroep is in het jaar 2OL6 apart geregistreerd,
namelijk 70 bijstandsuitkeringen. ln dit aantal van 70 zitten geen statushouders van voorgaande
jaren.

ln ditzelfde jaar (1- januari 20L6 tot 1 oktober 2016) is de stijging van het totaal aantal
bijstandsuitkeringen gerapporteerd, namelijk een netto resultaat van 47 meer bijstandsuitkeringen.

4. Deelt u onze mening dot de presentotie van de cijfers wellicht verwarrend kunnen
overkomen, zeker in relatie tot de gegeven antwoorden?

Wij begrijpen dat de presentatie van de cijfers verwarrend kan zijn. De tussenrapportage EAP gaat

namelijk over een deel van het jaar 2016. Dit terwijl er ín de vragen rondom de statushouders-
werkloosheid ook teruggekeken wordt naar de taakstelling vanaf 2Ot2.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Het College van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

Hans

Weth idsmae


