Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

PVV Hengelo
T.a.v. mevrouw J. Nijhof
Postbus 18
7550AA Hengelo

Onderwerp
Huisvesten statushouders

Zaaknummer
2289218

Uw kenmerk

Datum
18 december 2018

Geachte mevrouw Nijhof,
U heeft ons vragen gesteld in het kader van het huisvesten van statushouders,
Onderstaand treft u de antwoorden aan.
1a. Bent u het met de PVV eens dat het voor een gemeente wel heel aantrekkelijk is om
asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten in plaats van toewijzing aan
bewoners die in Hengelo ingeschreven staan?
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Het subsidie van € 6.250 is een bedrag dat beschikbaar is ingeval
extra woonvoorzieningen worden gerealiseerd en niet, zoals u ten onrechte veronderstelt, voor het
huisvesten van statushouders binnen de bestaande woningvoorraad. Er is in Hengelo niet extra
gebouwd om statushouders te huisvesten. Er is dus ook geen subsidie ontvangen in het kader van
de tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders.
1b. Krijgen vergunninghouders binnen de gemeente Hengelo nog steeds voorrang op
sociale huurwoningen?
De toewijzing van sociale huurwoningen is een verantwoordelijkheid van Welbions. Als er
statushouders gehuisvest moeten worden, komen wij in goed overleg met Welbions tot een
oplossing. Door allerlei maatregelen (o.a. minder snel verkopen van woningen) heeft de
huisvesting van statushouders niet geleid tot substantieel langere wachttijden in Hengelo. Zie ook
het antwoord onder 1f.
Hierover is de raad eerder uitgebreid geïnformeerd.
1c. Hoeveel statushouders zijn er sinds januari 2015 definitief geplaatst in Hengelo?
Er zijn sinds januari 2015 426 statushouders geplaatst in Hengelo. Daarnaast zijn er mensen naar
Hengelo gekomen, die zoals elke Nederlander dat kan doen, naar hier verhuisd zijn. Daardoor
wijken de cijfers inzake bijstand ook enigszins af van de plaatsingen.
1d. Ontvangt de gemeente de vergoeding per vergunninghouder of bijvoorbeeld woning
corporatie Welbions als deze vergunninghouders huisvest?
Nee, zie ons antwoord onder 1 a.
1e. Als 2 volwassenen met 2 kinderen 1 gezin/huishouden vormen, ontvangt men dan
2 x de vergoeding? (2 vergunninghouders € 12.500)
Nee, zie ons antwoord onder 1a.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Hazenweg 121

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer
2

Zaaknummer
2289218

Uw kenmerk

1f. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Hengelo sinds 01 januari 2015 tot 01 oktober
2018 aan vergunninghouders toegekend?
Bij Welbions gaat het om 125 woningen in die vier jaren, terwijl er in de diezelfde periode ca. 4800
mutaties/verhuringen zijn geweest. Dat betekent dat slechts 2,5% van het aanbod aan
statushouders is toegewezen
1g. Wordt de invulling van de verstrekte vergoeding op enige manier verantwoord c.q.
gecontroleerd?
Nee, immers, als je niets krijgt, valt er ook niets te verantwoorden of te controleren.
1h. Hoeveel van deze vergunninghouders, geplaatst van 2015 tot 01 oktober 2018,
ontvangen momenteel een bijstandsuitkering?
In totaal is er aan 346 bijstandspartijen een uitkering verstrekt. Hiervan zijn er momenteel weer
102 beëindigd, waarvan er 41 uitgestroomd zijn naar werk in brede zin en 22 naar het volgen van
onderwijs met studiefinanciering. We zien dat in 2018 de uitstroom hoger is dan de instroom in de
uitkering.
1i. Wat zijn de totale onderhoudskosten geweest (uitkeringen, toeslagen, ziektekosten)
voor de gemeente om vergunninghouders in Hengelo te vestigen in 2015, 2016 en 2017?
Dit zijn geen gegevens die wij afzonderlijk registreren. Toeslagen gaan via het rijk. Voor
ziektekosten is men verzekerd en kan men op de collectieve zorgverzekering van Menzis meeliften.
Bij benadering zijn over de vier gevraagde jaren samen de kosten voor bijstand aan statushouders
€ 8.425.000 geweest (ca/. 6% van de totale kosten voor de bijstand) en die voor bijzondere
bijstand € 1.036.000. Bij dat laatste gaat het voor een deel om leenbijstand.
1j. Worden deze kosten bij punt 1i. volledig gedekt door de rijksoverheid?
Dat is onduidelijk. In het BUIG-budget (budget waaruit wij uitkeringen moeten betalen) wordt niet
op niveau van klanten of doelgroepen) gespecificeerd. Wel is in het macrobudget met de komst
van statushouders rekening gehouden. In Hengelo is de afgelopen jaren geen tekort geweest op
het BUIG-budget.
1k. Waar zijn de totale uitgaven voor de gemeente, inclusief tegemoetkomingen via het
rijk, met betrekking tot vergunninghouders terug te vinden in de jaarrekeningen van
2015 t/m 2017?
Die totale uitgaven en inkomsten voor statushouders en daarmee feitelijk reguliere inwoners van
onze stad zijn niet apart in de jaarrekeningen terug te vinden. In de uitkeringen voor het rijk zijn
statushouders ook niet afzonderlijk opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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