
  

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2018- 06  

Datum:         5 juli 2018  (in te vullen door de griffie)  
Van:                    PvdA-Heerde (in te vullen door de aanvrager)  
Aan: College via Ben   
Onderwerp:                                            Statushouders   (in te vullen door de aanvrager)  
Datum beantwoording:             ………..2018  (in te vullen door organisatie)  
Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie)  

   
  

Toelichting (in te vullen door de aanvrager)  

 

De sociaaleconomische integratie van statushouders in Nederland verloopt moeizaam. De aanspraak op de 

bijstand is hoog, verkrijgen van werk is moeilijk en velen voldoen niet aan de eisen van de inburgeringsplicht. 

Tevens zijn er moeilijk overbrugbare culturele verschillen. De positie van de vrouw in de westerse wereld is 

bijvoorbeeld (veelal) een andere dan die waaraan de statushouders gewend zijn. De opgaven voor 

statushouders zijn dan ook hoog. Net ontkomen aan levensbedreigende situaties moeten zij leren denken en 

handelen als Nederlanders. Wennen aan nieuwe gewoonten en tradities. Ook de ‘ontvangende partijen’, zoals 

inwoners en instanties moeten wennen aan onze nieuwe medeburgers.  

De gemeente Heerde heeft de wettelijke verplichting (conform artikel 28 Huisvestingswet 2014) om te voldoen 

aan de opgelegde ‘taakstelling huisvesting statushouders’.  

 

Adequate inburgeringsinspanningen zijn, naar de mening van de PvdA-fractie Heerde, bij het proces van 

inburgering van groot belang. Van groot belang, voor zowel de statushouders alsook voor het noodzakelijk 

acceptatiedraagvlak binnen onze gemeenschap. 

  
Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden: (in te vullen door de aanvrager)  

 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA-fractie Heerde de volgende vragen aan het college: 

1. Voor zover achterhaald kon worden is de laatste informatiememo van juli 2016 (memo-ARI 2016-70) 

Voldeed de gemeente Heerde de afgelopen jaren aan de taakstelling huisvesting statushouders? Zo nee, 

waarom niet?  

2. De taakstelling in de eerste helft van 2018 is: 14. Heeft de gemeente Heerde hieraan voldaan? Zo nee, 

waarom niet? 

3. Wat doet het college om de integratie van de statushouders in Heerde te bevorderen? Waaruit bestaan 

de inspanningen van de gemeente op dit terrein? Zijn deze inspanningen naar het oordeel van het 

college afdoende? Zo nee, welke inspanningen zouden toegevoegd kunnen worden aan het beleid? 

4. Wordt er extra aandacht besteed aan de positie van vrouwelijke statushouders? Zo ja: Hoe? Zo nee: wat 

staat het college voor ogen? 

5. Bekend is dat maar weinig kinderen van statushouders kunnen zwemmen. Welke rol zou de gemeente 

kunnen spelen in deze? 

 



Namens de fractie van de PvdA-Heerde 

Peter Mast 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie)   
  
  
  
 
  
  
  
  
  


