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Betreft : Vluchtelingenbeleid gemeente Roosendaal

De oncontroleerbare vluchtelingenstroom vanuit Afrika naar Europa domineert de laatste weken het

nieuws. Griekenland wordt letterlijk en figuurlijk overspoeld door migranten die gammele bootjes

het Europese land proberen te bereiken. Ook het ltaliaanse Lampedusa gaat al vele jaren gebukt

onder de hevige migrantenstroom en nu is in Macedonië zelfs de noodtoestand uitgeroepen

vanwege de enorme massa's vluchtelingen die via Macedonië door willen reizen naar (vaak) westerse

EU-landen, maar ook dichterbij speelt inmiddels de toestroom van asielzoekers. Ter illustratie: BN

DeStem staat vandaag vol met berichten over de vluchtelingencrisis. Zo valt onder anderen te lezen

dat Nederland opgedeeld wordt in 3 regio's waarover de vluchtelingen verdeeld zullen gaan worden.

Waar vorig jaar rond deze tíjd 23.000 vluchtelingen in Nederland verbleven, staat de teller nu al op

28.000 vluchtelingen en komen er per week 1.400 vluchtelingen het land binnen. (zie:

http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/flinke-toestroom-asielzoekers-gilze-wordt-

aa nmeldcentrum-update-L.51821-32 ).

De EU schijnt eindelijk door te hebben dat de vluchtelingenstroom van de laatste jaren een echt

probleem is en in dit kader is er in Brussel getracht afspraken te maken over een evenwichtige

verdeling van de vluchtelingen over heel de EU. Nederland heeft, in het kader van deze Europese

afspraken, toegezegd om ook haar steentje bij te dragen in de opvang van deze vluchtelingen. ln

totaal zou Nederland de komende twee jaar 2O47 extra (boot)vluchtelingen moeten opnemen.

De 5P vraagt zich in het kader van deze ontwikkelingen de volgende zaken af:

1) Vangt de gemeente Roosendaal op dit moment al vluchtelingen op? Zo ja, om hoeveel personen

gaat dit dan?



2) Op de vorige vraag voortbordurend: wat is het huidige beleid van de gemeente Roosendaal ten

aanzien van vluchtelingen? Met andere woorden: hoe worden vluchtelingen op het moment in onze

gemeente opgevangen en hoe en waar worden deze mensen geplaatst?

3) Het is niet ondenkbaar dat de vluchtelingen die zich in ons land willen vestigen en een nieuw

bestaan willen opbouwen tegen allerlei problemen aanlopen. De SP vraagt zich daarom af wat de

gemeente Roosendaal doet om deze mensen bij te staan wanneer zij bijvoorbeeld problemen

ondervinden: in de omgang met de buren; met het inschrijven van een kind op een school; het

aanvragen van uitkeringen; het verwerken van afual (vaak hebben mensen nog nooit gehoord van

het recycle-regime dat we er in Nederland op na houden) en ga zo maar door.

4) Wat betekenen de herverdelingsafpraken (waarover gesproken ín de inleiding) voor de gemeente

Roosendaal? Met andere woorden: zal de gemeente Roosendaal meer vluchtelingen moeten

opvangen? Zo ja, zijn er genoeg woningen beschikbaar in de gemeente Roosendaal om al deze

gezinnen en individuen adequaat op te vangen?

5)Op de website van www.vluchtelinsenwerk.nl (zie:htlp:.//www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-

cijfers/procedures-wetten-beleid/huisvesting ) valt te lezen dat gemeenten verplicht zijn om

vluchtelingen, die de asielprocedure hebben doorlopen, binnen drie maanden huisvesting moeten

aanbieden. Doen gemeentes dit niet dan kan Provinciale Staten sancties opleggen aan deze

gemeentes. ln hoeverre voldoet de gemeente Roosendaal op het moment aan deze verplichting en

voorziet de portefeuillehouder problemen om aan deze taakstelling te (blijven) voldoen wanneer de

gemeente Roosendaal straks meer vluchtelingen dient te gaan opvangen?

Namens de fractie van de SP,

Mike van Heumen



Uw vragen worden als volgt beantwoord

1) Vangt de gemeente Roosendaal op dit moment al vluchtelingen op? Zo ja, om hoeveel personen
gaat dit dan?

Antwoord:
Vluchtelingen worden opgevangen in asielzoekerscentra (AZC's). Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) heeft de regie op het aantal opvanglocaties. Dit kunnen verschillende locaties zijn,
bijvoorbeeld eerder gesloten opvanglocaties, leegstaande verzorgingshuizen, instellingsgebouwen,
kazernes of kloosters. ln de opvang van vluchtelingen heeft Roosendaal geen taak. Als vluchtelingen
eenmaaleen verblijfsvergunning hebben, en daarmee statushouder zijn , is er een verdeling over het
land. ln die verdeling doet ook Roosendaal mee. Dus onze opdracht om statushouders te huisvesten
is er wel en daaraan voldoen wij tot nu toe ook.

2) Op de vorige vraag voortbordurend: wat is het huidige beleid van de gemeente Roosendaal ten
aanzien van vluchtelingen? Met andere woorden: hoe worden vluchtelingen op het moment in
onze gemeente opgevangen en hoe en waar worden deze mensen geplaatst?

Antwoord:
zie antwoord op vraagL. Wij huisvesten in samenwerking met de woningcorporatie en in eveneens in
goede samenwerking met vluchtelingen werk Roosendaal de ons toegewezen statushouders. Dat zijn
er voor dit jaar 132

3) Het is niet ondenkbaar dat de vluchtelingen die zich in ons land willen vestigen en een nieuw
bestaan willen opbouwen tegen allerlei problemen aanlopen. De SP vraagt zich daarom af wat de
gemeente Roosendaal doet om deze mensen bij te staan wanneer zij bijvoorbeeld problemen
ondervinden: in de omgang met de buren; met het inschrijven van een kind op een school; het
aanvragen van uitkeringen; het verwerken van afval (vaak hebben mensen nog nooit gehoord van
het recycle-regime dat we er in Nederland op na houden) en ga zo maar door.

Antwoord:
Vluchtelingenwerk verzorgt in samenwerking met AlleeWonen de huisvesting van de statushouders
conform de taakstelling die de gemeente is opgelegd. Verder ondersteunt Vluchtelingenwerk op
gebied van taal en maatschappelijke begeleiding.
Maatschappelijke begeleiding beslaat een traject van 2 jaar waarbij wordt uitgegaan van een 0-
meting op verschillende facetten van zelfredzaamheid bij bínnenkomst (taal; uitkering; werk;
studiefinanciering; belastingen; bankzaken; rondkomen met inkomen; wonen; gezondheid;

inburgering, opvoeding en vrijwilligerswerk, gevolgd door een maatwerk traject.
Aan de hand van een checklist worden alle zaken met de vluchteling geregeld die nodig zijn
(ondertekenen huurovereenkomst; aanvragen uitkering, toeslagen;, inschrijving huisarts; aanmelden
scholen, etc.)

4) Wat betekenen de herverdelingsafpraken (waarover gesproken in de inleiding) voor de
gemeente Roosendaal? Met andere woorden: zal de gemeente Roosendaal meer vluchtelingen
moeten opvangen? Zo ia, ziin er genoeg woningen beschikbaar in de gemeente Roosendaal om al
deze gezinnen en individuen adequaat op te vangen?

Antwoord:



Het is moeilijk in te schatten wat de zogenaamde "herverdeling" voor effect heeft op de taakstelling
aangezien dit betrekking heeft op de verdeling over heel Europa en het uiteindelijke resultaat niet
bekend is.

Voor wat betreft de huisvesting van statushouders conform de taakstelling kunnen we melden dat
we voor 2015 op schema liggen. Het halen van die taakstelling wordt echter wel steeds moeilijker en
drukt zwaar op de reguliere woningmarkt.

- Extra complicatie hierbij is de geringe doorstroming op de woningmarkt. AlleeWonen gaf
vorig jaar al aan dat er het aantal opzeggingen van huur over 20L4 is verminderd. Hierdoor
komen er ook minder woningen beschikbaar.

- Op de taakstelling is van invloed of er veel alleenstaanden moeten worden gehuisvest
aangezien dan per persoon woonruimte moet worden gevonden. Bij de huisvesting van een
gezin worden met één woning meerdere personen gehuisvest die per persoon mogen
worden meegenomen in de taakstelling.

5) Op de website van www.vluchtelingenwerk.nl (zie:http:llwww.vluchtelingenwerk.nl/feiten-
cijfers/procedures-wetten-beleid/huisvesting ) valt te lezen dat gemeenten verplicht zijn om
vluchtelingen, die de asielprocedure hebben doorlopen, binnen drie maanden huisvesting moeten
aanbieden. Doen gemeentes dit niet dan kan Provinciale Staten sancties opleggen aan deze
gemeentes. ln hoeverre voldoet de gemeente Roosendaal op het moment aan deze verplichting en
voorziet de portefeuillehouder problemen om aan deze taakstelling te (blijven) voldoen wanneer
de gemeente Roosendaal straks meer vluchtelingen dient te gaan opvangen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 4

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
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