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Opgave statushouders: 

Hoe geeft uw gemeente invulling 
aan de taakstelling?
Het rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. 

De huisvesting en begeleiding van statushouders is een 

verantwoordelijkheid van gemeenten. Waar staat uw gemeente nu? En 

hoe bent u van plan invulling te geven aan de taakstelling? 

Wat kan de gemeente betekenen en wat betekent dat voor de 

gemeente?

    

Ambitieniveaus:

1. taakstelling lager doen uitvallen dan verwacht;

2. voldoen aan de huidige taakstelling;

3. voldoen aan verhoogde taakstelling;

4.  extra statushouders huisvesten boven op de toekomstige taakstelling.

Aspect Eenheid Taakstelling 
2015 (ambitie
niveau 2)

Taakstelling 
2016 (ambitie
niveau 3)

Toename t.o.v. 
2015

Vrijwillig 50 extra 
(excl. taakstelling) 
(ambitieniveau 4)

Huisvesting Toe te wijzen woningen

Onderwijs Leerlingen

Jeugdhulp Geïndiceerde kinderen 

Werk, 
inkomen, zorg

Klanten 

Uitkeringen

Integratie Klanten = aantal statushouders

Financiële consequenties

Aspect Kengetal financiën Taakstelling 
2015 (2)

Taakstelling 
2016 (3)

Toename t.o.v. 
2015

Vrijwillig 50 extra 
(excl. taakstelling) (4)

Huisvesting Inrichtingskosten niet terugbetaalde leningen  
€ 3.000, tot € 4.000, per woning

Onderwijs Onderwijsplek € 2.750, per leerling per jaar 
(geen kosten leerlingenvervoer)

Jeugd Tussen € 1.000, en € 100.000, verschilt per 
begeleid kind

Werk, 
inkomen, zorg

Financiering werk uit participatiebudget

€ 14.500, per jaar per uitkering (BUIG)

Integratie Maatschappelijke, psychosociale en juridische 
begeleiding € 2.000, per klant

Faciliteren van ontmoetingen in de buurt € 500, 
per klant

TOTAAL

Organisatorische consequenties 

Aspect Wat is nodig Taakstelling 2015 (2) Taakstelling 2016 (3) Vrijwillig 50 
extra (excl. 
taakstelling) (4)

Huisvesting Coördinatie en afstemming woning toewijzing, 
prestatieafspraken met woningcorporaties,  
leningstelsel inrichtingskosten.

Verbetering van de werk
wijze bij woningtoewijzing 
(regionaal) wordt voorbereid. 

Regionale toewijzing ver
sneld doorvoeren, presta
tieafspraken aanpassen, 
extra ambtelijke capaciteit.

Ambitieniveau 3, 
maar dan meer. 

Onderwijs Periode (4 mnd  1 jaar) intensief taal onderwijs, 
daarna reguliere onderwijsplekken.

Onderwijs wordt nu voor de 
regio centraal in Hilversum 
geregeld, andere gemeenten 
onderzoeken of zij dit willen 
aanpassen.

Bestaande constructie 
waarschijnlijk niet meer 
houdbaar, nieuwe werk
wijze opzetten.

Ambitieniveau 3.

Jeugd Indicering door gemeente en hulpverlening.

Werk, inko
men, zorg

Inkomensconsulenten, klantmanagers, schuld
hulpverlening.

Beschikbaar, speciale 
klant managers voor status 
houders beschikbaar.

Extra capaciteit nodig. Ambitieniveau 3, 
maar dan meer.

Integratie Maatschappelijke en psychosociale begeleiding 
door het maatschappelijk werk. Sociaal Raads
lieden ondersteunen in juridische zin, zoals bij 
het aanvragen van voorzieningen. Daarnaast kan 
gebruikgemaakt worden van alle algemene voor
zieningen zoals ontmoeten in de huizen van de 
buurt, cursussen en bijvoorbeeld ondersteuning 
door vrijwilligers.

Uitbesteed aan Vluchte
lingenwerk, Versa Welzijn, 
Maatjesproject

Uitbreiding opdracht aan 
VMN, professionalisering 
onderzoeken.

Nieuwe partij 
zoeken (indien 
vluchtelingen
werk aangeeft 
dit niet te kun
nen uitvoeren). 

Ambitieniveaus gemeente

Uitgewerkt in tabellen rechts

1

2

3

4

Taakstelling 
statushouders

Woningtoewijzing 
permanent

Onderwijsplekken Jeugdhulp Begeleiding naar 
werk

Maatschappelijke 
en juridische 
begeleiding

Huisvesting Onderwijs Jeugd Participatie Integratie

Woningtoewijzing 
tijdelijk

Leerlingenvervoer
Passend 

onderwijs
Extra begeleiding 

naar werk
Begeleiding 
inburgering

Getransformeerde/
aangepaste 

woning

Verstrekken 
uitkeringen

Taalcusussen

Lening 
inrichtingskosten

Schuld
hulpverlening

(Burger)
inititieven 

Legenda: Activiteiten gemeente Wettelijke taak Optioneel
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Projectteam en  
financiën

Wie: burgemeester, project
coördinator, adviseur veiligheid 

Wat: afstemming COA en  
gemeente/afstemming  

met locatie.

Nazorg

Huisvesting
 

Wie: gemeente i.s.m. COA.
Wat: realiseren opvanglocatie en 
faciliteiten, verzekering, hygiëne 

en schoonmaak, beveiligiging, 
huisregels, tolken, tijdverdrijf 

en inzet vrijwilligers. 

Veiligheid
  

Wie: gemeente, COA, Politie, 
opvangcoordinator. 

Wat: preventie, binnen en rond 
opvang locatie, openbare orde.

(Optioneel) 
Integratie/Inburgering  

Wie: gemeente i.s.m. lokale partners. 
Wat: in vroeg stadium 

investeren in taalbeheersing, 
sociaal netwerk en 
participatie van de 

vluchtelingen. 

Gezondheid  

Wie: gemeente, COA, 
GCA, GGD, LHV, RIVM. 

Wat: preventie, toegang tot 
zorg, publiekelijke gezondheid. 

Communicatie 
Wie: gemeente i.s.m. COA en 

andere partners.
Wat: informeren gemeenteraad en 

bewoners over o.a. aantallen en 
duur. Informeren vluchtelingen 

over procedure.

Crisisopvang 
(72 uur)

Noodopvang 
(6-12mnd)

AZC-opvang 
(vanaf 2 jaar)

Besluit tot 
opvang door 

bestuur




