
   
 
 
Schriftelijke vragen Statushouders  
 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders Delft  
Datum: 1 maart 2017 
 
Op 22 februari hebben vier organisaties ons deelgenoot gemaakt van het werk dat zij doen in de 
begeleiding van statushouders (Participe Vluchtelingenbegeleiding Delft, Vroegeropaf, Interkerkelijk 
Diakonaal Beraad, DelftseBuur). Wij zijn onder de indruk van de betrokkenheid van de professionals 
en de vele vrijwilligers. Deze organisaties gaf een aantal zaken aan waar de statushouders tegen aan 
lopen en die het inburgeren hier in Delft in veel gevallen zeer complex maken. De meest prangende 
noemen we hieronder: 

1. Maatschappelijke begeleiding gedurende zes maanden: Een statushouder krijgt in Delft zes 
maanden maatschappelijke begeleiding van Participe1. De lengte van deze termijn staat vast, 
maatwerk in lengte is niet mogelijk. Zes maanden blijkt voor een grote groep statushouders 
te kort om hun leven dusdanig op orde krijgen dat ze zelfstandig, zonder hulp, verder kunnen 
(alleen mensen die, binnen de zes maanden zichtbaar voor de maatschappelijk begeleider, 
de administratie niet op orde krijgen, worden doorverwezen naar Thuisadministratie van 
DvE). Er is geen warme overdracht naar de wijkcontactpunten voor het geval iemand na dit 
half jaar hulp nodig heeft.  

2. Schulden door te dure woning: De meeste statushouders hebben recht op tegemoetkoming 
op de huur. Alleen daarmee is de huur op te brengen. Het aanvragen hiervan duurt echter 
enige maanden waardoor de statushouder per direct schulden opbouwt. Begeleiding bij de 
financiële administratie is na zes maanden afgelopen. [NB: Daarnaast moeten statushouders 
lenen voor het leren van de taal; jongeren (18-21 jaar) komen in aanmerking voor 
leenbijstand voor het volgen van onderwijs. Als het inburgeren of de school niet succesvol 
verloopt, moet de statushouder het geleende bedrag terugbetalen, waardoor de eventuele 
schuld nog verder oploopt. 

3. Dagbesteding: Het is voor de inburgering, integratie en de mogelijkheid een zelfstandig 
bestaan op te bouwen van het grootste belang dat statushouders snel passende 
dagbesteding of werk krijgen, waarbij wel ruimte blijft om de taal te leren. In de praktijk blijkt 
dit zeer lastig te zijn. 

4. Laagdrempelige psychische steun: De begeleiding vanuit Participe is gericht op praktische 
hulp en zelfstandigheid. De vrijwilligers die deze begeleiding uitvoeren, hebben niet de taak 
naar mogelijke psychologische problemen te vragen, terwijl deze problemen een goede 
integratie wel kunnen verhinderen. 

 
 
Vragen: 
1. Herkent het College de genoemde problematieken? 
2. Welke maatregelen treft het College of wil het College op korte termijn treffen om genoemde 

problematieken aan te pakken en het de statushouders beter mogelijk te maken om hun leven op 
succesvolle wijze op de rit te krijgen? 

 
Namens fractie ChristenUnie, 
Jeanieke Kuijper 

                                                           
1
 In de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland duurt de maatschappelijke begeleiding twaalf 

maanden. 


