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Onderwerp Statushouders - werkeloosheid

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Sociale zaken

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Het is bekend dat het werkeloosheidspercentage onder statushouders ver boven het gemiddeld
werkeloosheidspercentage ligt. De Roosendaalse Lijst is dan ook van mening dat deze specifieke
doelgroep extra aandacht verdient, zodat dit percentage teruggebracht kan worden. Landelijk schijnt,
dat ongeveer 65% van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning geen baan vindt. De reden dat
de statushouders geen werk kunnen vinden heeft niet te maken met het feit dat ze niet willen of
kunnen. Voor werkgevers kan het mogelijk een drempel zijn om een statushouder aan te nemen
omdat die in eerste instantie een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd krijgt. Als het thuisland
veilig wordt beschouwd, moeten de statushouders na verloop van tijd wellicht weer terug en dat
maakt sommige bedrijven misschien wat terughoudend.

De Roosendaalse Lijst heeft over het voorgaande enkele vragen

1. Hoeveel statushouders staan er momenteel in onze gemeente geregistreerd?
2. Hoeveel hiervan mogen, op basis van hun leeftijd en arbeidsgeschiktheid, arbeid verrichten en

behoren dus tot de potentiêle beroepsbevolking?
3. Welk percentage, van de onder vraag 2 bedoelde groep, geniet een werkeloosheids- dan wel

bijstandsuitkering?
4. Hoe hoog ligt dit percentage voor de totale Roosendaalse beroepsbevolking?
5. Hoe hebben de percentages, bedoeld in vraag 3 en 4, zich de laatste drie jaar ontwikkeld en

wat is de prognose voor de komende jaren?
6. Wat is volgens u de voornaamste reden dat het percentage werkelozen in de groep

statushouders zo hoog ligt?
7. Heeft u deze groep werkelozen goed in beeld, niet alleen qua aantal, maar met name ook qua

kwalificaties, competenties, opleiding en ambities?
B.Zo ja, wat doet u met deze informatie en zo nee, waarom heeft u dit niet in beeld?
9. Heeft u een specifiek doelgroepenbeleid/plan van aanpak om deze groep te begeleiden naar

werk en/of maatschappelijke participatie en zo ja, kunt u ons daar inzage in verstrekken? Zo
nee, bent u voornemens specifiek beleid hierop te ontwikkelen? Graag een nadere toelichting.

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Charl Goossens en Eric de Regt



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Hoeveel statushouders staan er momenteel in onze gemeente geregistreerd?

Tussen 1 december 2012 en 31 december 2016 zijn er 478 statushouders gehuisvest binnen
de gemeente Roosendaal. Dit is op basis van de taakstelling die wij gerealiseerd hebben. Het
betreft hier zowel volwassenen als kinderen.
De registratie van "statushouder" binnen onze basisadministratie van publiekszaken gebeurt
echter niet, dus of deze allen nog in onze gemeente geregistreerd zijn is niet bekend.

2. Hoeveel hiervan mogen, op basis van hun leeftijd en arbeidsgeschiktheid, arbeid
verrichten en behoren dus tot de potentiële beroepsbevolking?

Bijde huisvesting van statushouders hanteren we als vuistregel dat 1/3 van deze groep < 18
jaar en dus leerplichtig is. Dit betekent dal2l3 tot de potentiele beroepsbevolking zou kunnen
horen. Als we de vuistregel van 213 hanteren zou dit uitkomen op 315 personen in de jaren
2012llm 2016.

3. Welk percentage, van de onder vraag 2 bedoelde groep, geniet een werkeloosheids- dan
wel bijstandsuitkering?

Er zijn over het jaar 2016 bij het Werkplein 70 uitkering dossiers met een bijstandsuitkering
geregistreerd, Dat betreft dus niet het aantal personen, maar een dossier kan bestaan uit
gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. We hebben in het jaar 2016
152 mensen gehuisvest.

Bovenstaande aantallen zullen niet het totaal aantal statushouders met een bíjstandsuitkering
zijn, want de voorgaande jaren werd dit niet apart geregistreerd. We kunnen dit dus niet
uitdrukken in een percentage.

4. Hoe hoog ligt dit percentage voor de totale Roosendaalse beroepsbevolking?
De totale Roosendaalse beroepsbevolking over 2016 is ongeveer 39.000 personen. Het
totaal aantal niet werkende werkzoekenden in Roosendaal was in dat jaar gemiddeld
ongeveer 4.000 personen.

5. Hoe hebben de percentages, bedoeld in vraag 3 en 4, zich de laatste drie jaar ontwikkeld
en wat is de prognose voor de komende jaren?

Er is de afgelopen jaren geen gerichte registratie voor de doelgroep statushouders geweest,
dus er is ook geen verloop te geven. De prognose voor de komende jaren is bovendien ook
niet te maken, aangezien de taakstelling voor de huisvesting van de statushouders per jaar
bepaald wordt. Dit gebeurt op basis van internationale afspraken die gemaakt worden.

6. Wat is volgens u de voornaamste reden dat het percentage werkelozen in de groep

statushouders zo hoog ligt?
Op basis van ervaringen van het Werkplein en de kennis van VluchtelingenWerk zijn dit de
voornaamste redenen:
- Het niet of onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal.
- De concurrentie op de arbeidsmarkt is momenteel heel sterk, denk bijvoorbeeld aan

werknemers die van baan tot baan of vanuit een WW-uitkering komen.
- Diploma's behaald in het land van herkomst zijn vaak niets waard in Nederland.
- Ook kampen veel vluchtelingen met gezondheidsproblemen. Denk aan psychische

klachten vanwege traumatische gebeurtenissen uit hun verleden.
- Daarnaast komen veel vluchtelingen alleen naar Nederland, waardoor zij helemaal

opnieuw een netwerk moeten opbouwen

7. Heeft u deze groep werkelozen goed in beeld, niet alleen qua aantal, maar met name ook
qua kwalificaties, competenties, opleiding en ambities?

Per 1 januari 2017 is het Werkpfein Hart van West-Brabant een pilot gestart om deze groep
statushouders goed in beeld te krijgen. De pilot is gestart voor de duur van 6 maanden. Voor
de gemeente Roosendaal nemen er 20 kandidaten deel aan de pilot. Voor januarijl. hebben
er al voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden zoals het selecteren van kandidaten
uit de caseloads. Vluchtelingenwerk levert hierbij ook input om een goed beeld te schetsen
van opleidingsniveau en werkervaring.



8. Zo ja, wat doet u met deze informatie en zo nee, waarom heeft u dit niet in beeld?
Door individueel maatwerk te leveren, moeten de kandidaten hun weg vinden in participatie en
naar de arbeidsmarkt. ln de pilot wordt het zo snel mogelijk 'meedoen in de samenleving'
centraal gesteld om participatie te vergroten en integratie te versnellen. Er zijn gesprekken
gevoerd met Vluchtelingenwerk Roosendaal en de projectleider Arbeidsparticipatie Zuid
Nederland Vluchtelingenwerk. Hierin zijn de eerste afspraken gemaakt over de invulling van de
samenwerking.

L Heeft u een specifiek doelgroepenbeleid/plan van aanpak om deze groep te begeleiden
naar werk en/of maatschappelijke participatie en zo ja, kunt u ons daar inzage in

verstrekken? Zo nee, bent u voornemens specifiek beleid hierop te ontwikkelen? Graag
een nadere toelichting.

Er is nog niet duidelijk welke ondersteuning de doelgroep statushouders precies nodig heeft.
ln de loop van de pilot zal dit duidelijk worden. Tot nu toe blijkt dat er veel diversiteit is tussen
de statushouders die deelnemen en deze mensen hebben niet allemaal dezelfde aanpak
nodig. Binnen de pilot wordt maatwerk geleverd aan de individuele statushouder.

Bovendien wordt er binnen onze regio West-Brabant een coördinator statushouder
aangesteld. Deze coördinator gaat voor deze doelgroep de verbinding maken tussen
gemeentenAlVerkpleinen, onderwijs en ondernemers. Dit alles met het doel om de richting
naar werk en/of participatie in de maatschappU te bevorderen. We leren hierbij ook van
succesverhalen binnen de regio. De begeleiding van de mensen blijft uiteraard bij het
Werkplein.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Het College van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,
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