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Geachte leden van de raad,

Op 27 november 2017 heeft het college besloten in te gaan op de offerte van
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland voor de uitvoering van de maatschappelijke
begeleiding voor vluchtelingen vanaf 1 januari 2018.
De bestaande dienstverleningsovereenkomst met VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland
ging uit van een prijs per begeleidingstraject en was niet toereikend om een structurele
basisvoorziening in stand te houden.
Daarom zijn nieuwe offertes voor maatschappelijke begeleiding en
participatieverklaringstrajecten voor gezinsmigranten zónder asielstatus opgevraagd bij
ContourdeTwern en VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.
Het in stand houden van een structurele voorziening is duurder. In deze raadsinformatiebrief
wordt u geïnformeerd over de afweging om hiertoe over te gaan en de financiële gevolgen
van deze keuze.
Maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak van de gemeente en van essentieel
belang voor de integratie van statushouders
Sinds de wijzing in de Wet Inburgering op 1 oktober 2017 is de maatschappelijke begeleiding
aan statushouders een wettelijke taak van de gemeente. Maatschappelijke begeleiding
bestaat uit het aanbieden van participatieverklaringstrajecten (PVT) aan alle inburgeraars en
de individuele maatschappelijke begeleiding aan statushouders binnen een jaar na
statusverlening.
De individuele maatschappelijke begeleiding kent 3 componenten
 Praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen.
 Hulp bij het starten van de inburgering. .
 Stimuleren van participatie en integratie.
Asielmigranten migreren gedwongen door omstandigheden. Dat betekent dat zij zich niet
kunnen oriënteren op het land waar zij zich vestigen. Praktische hulp bij vestiging, oriëntatie
en inburgering is van essentieel belang om het integratieproces te ondersteunen en hen zo
snel mogelijk in staat te stellen om te participeren.
De participatieverklaringstrajecten voor statushouders, in eigen taal, worden sinds 2016
uitgevoerd door VluchtelingenWerk en zijn een groot succes. Vanwege het succes zijn deze
buiten het offerte traject gehouden. Op aanwijzing van het college zijn ook statushouders die
vóór 2016 gehuisvest zijn uitgenodigd voor deelname aan deze trajecten. Inmiddels hebben
67 personen een traject gevolgd en zullen nog 39 personen voor een traject uitgenodigd
worden.
Gemeenten moeten sinds de wetswijziging participatieverklaringstrajecten aanbieden ook
aan gezinsmigranten. De gemeente zal minimaal 1 maal per jaar een traject aanbieden aan

deze groep. Het traject zal korter zijn dan voor de statushouders omdat het hier gaat om
gezinsmigranten met een Nederlandse partner, of een partner die al langer in Nederland
verblijft, die de migrant wegwijs kan maken.
De dienstverleningsovereenkomst met VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland voor de
individuele maatschappelijke begeleiding was niet toereikend voor de continuering van de
dienstverlening bij een lagere instroom.
De begeleiding van de statushouders in de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt sinds
2014 uitgevoerd door VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland met behulp van vrijwilligers
ondersteund door een betaalde kracht, de coördinator.
Daarnaast verzorgt Vluchtelingenwerk een wekelijks juridisch spreekuur voor de vragen van
statushouders over gezinshereniging en vragen rondom vergunningverlening en –verlenging.
Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland ontving tot eind 2017 een bedrag per
begeleidingstraject per volwassen statushouder. Deze wijze van financieren biedt
onvoldoende waarborg voor continuïteit. Als de instroom laag is, zijn er onvoldoende
inkomsten om de coördinatietaken, goed vorm te geven. Daardoor komt de door ons zo
gewenste integratie en inclusieve samenleving in gevaar.
Keuze voor de offerte van Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland
Er is een keuze gemaakt voor VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland omdat zij:
-

-

de meeste ervaring met, en kennis van, de doelgroep heeft en over een sterk
kennisnetwerk beschikt;
na een initiële dip in de kwaliteit van de begeleiding deze nu goed ingericht heeft, een
sterk team van vrijwilligers heeft gebouwd en een stevig netwerk heeft opgezet;
zij de participatieverklaringen aan gezinsmigranten gedeeltelijk kan combineren met
andere gemeenten. Omdat wij van deze groep een lage instroom hebben kan zo
mogelijk de frequentie van bijeenkomsten wat hoger zijn en kunnen we de kosten
beperken;
een iets lagere prijs rekent dan ContourdeTwern;
de aanbieding ook voorziet in een juridisch spreekuur.

VluchtelingenWerk heeft een offerte uitgebracht waarbij een vast bedrag van € 19.360 per
jaar wordt gerekend voor coördinatie en huisvesting. Voor de begeleiding,
participatietrajecten en het juridisch spreekuur worden dezelfde kosten in rekening gebracht
als in de afgelopen jaren. De aanbieding wijkt in prijs niet veel af van de aanbieding van
ContourdeTwern.
Financiële gevolgen
De inkomsten dalen in 2018
Vanaf 2016 ontvangt de gemeente van het rijk een bijdrage van € 2.370 per volwassen
statushouder voor de maatschappelijke begeleiding. De middelen werden door het COA aan
de gemeente uitgekeerd na huisvesting van de statushouder.
Met ingang van de wijziging van de Wet Inburgering per 1 oktober 2017 is de financiering
gewijzigd; de middelen worden vanaf die datum via een decentralisatie-uitkering van het
gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. Het bedrag wordt achteraf in maart berekend over
de gerealiseerde taakstelling in het jaar t-1.

In 2018 verwachten wij via de decentralisatie uitkering € 9.480 te ontvangen voor de
plaatsing van statushouders, in de periode oktober – december 2017.
Pas in 2019 ontvangen wij de bijdrage voor de in 2018 te plaatsen statushouders.
De uitgaven zijn relatief hoger maar dalen door een lagere instroom van statushouders
De aanbieding van VluchtelingenWerk zorgt, in vergelijking met voorgaande jaren, voor een
verhoging van de jaarlijkse kosten van €19.360.
De verwachting is dat er in 2018 minder statushouders gehuisvest worden. Dat betekent dat
er in 2018 minder trajecten voor de individuele begeleiding ingekocht zullen worden. Per
saldo zullen de uitgaven daarom lager zijn dan in voorgaande jaren.
De kosten voor de participatieverklaringstrajecten voor de gezinsmigranten dient de
gemeente in rekening te brengen bij de inburgeraar. De gemeente mag maximaal €150 in
rekening brengen. Dat bedrag voorziet in de kosten van de deelnemer voor een
participatietraject van 2 bijeenkomsten in een groep van ongeveer 15 deelnemers. De groep
zal niet zo groot zijn, ook niet als we een keer per jaar een traject organiseren. Door
aansluiting te zoeken bij trajecten in andere gemeenten zullen we de kosten beperken en de
deelnemers de gelegenheid bieden de trajecten zo veel mogelijk in eigen taal te volgen.
Effect op de begroting.
De uitgaven en de inkomsten voor de maatschappelijke begeleiding zijn in 2018 lager dan in
voorgaande jaren.
De kosten voor maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstrajecten en de bijdrage
aan de nieuwkomersgroep zijn in 2018 begroot op € 142.814.
De kosten worden bijgesteld naar € 73.500 als gevolg van de nieuwe overeenkomst met
Vluchtelingenwerk en de verminderde instroom van statushouders in 2018.
De kosten op de post zijn als volgt gecorrigeerd:
Product
Basis dienstverlening
VluchtelingenWerk
Kosten Maatschappelijke
begeleiding en prevestiging
Juridisch spreekuur
Participatieverklaringstrajecten
Bijdrage nieuwkomersgroepen
PO
Totaal

was
geraamd
0

wordt

€ 57.324

€ 8.650

€ 5.490
€ 30.000
€ 50.000

€ 5.490
€ 20.000
€ 20.000

€ 142.814

€ 73.500

€19.360

De inkomsten zijn eveneens aangepast aan de verlaagde instroom en de nieuwe bekostiging
van de maatschappelijke begeleiding door het rijk:
Product
Inkomsten

was
geraamd
€ 102.010

wordt
€ 9.480

Per saldo is er sprake van een nadeel van € 23.216 op de post Inburgering nieuwkomers.
De meerjarenbegroting is nog niet aangepast omdat kosten en inkomsten afhankelijk zijn
van de instroom van statushouders en daarmee moeilijk te voorspellen zijn. Deze zal bij de
begroting van 2019 aangepast worden.
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