
Wat betekent een versnelde instroom van statushouders in Tubbergen 
 

Huidige situatie: 

Momenteel is er niet voldoende huisvesting in de sociale huursector om te voldoen aan de taakstelling 

statushouders in Tubbergen. We lopen structureel achter in de realisatie van de verhoogde 

taakstelling van dit jaar en van vorig jaar. Waar mogelijk heeft Tubbergen gebruik gemaakt van de 

HAR. En deze mensen ondergebracht in het Elshuys. 

Tot dit moment zijn er 21 mensen geplaatst en moeten er nog 20 in de loop van 2022 worden 

geplaatst. Het ministerie heeft aangegeven dat Tubbergen een versnelling heeft uit te voeren voor 26 

augustus. Deze versnelling gaan we niet halen. 

 

Onder invloed van de situatie verkoop Elshuys en de onrust die dit met zich heeft meegebracht is er 

besloten de daar nog gehuisveste statushouders daar weg te halen. Dit heeft geleid tot versnelde 

uitstroom naar de geplande huisvesting na overleg met vluchtelingenwerk, de inburgeringsconsulent 

en de WST van twee gezinnen. Een alleenstaande statushouder is naar een vriend gegaan in Almelo 

in afwachting van het terugkeren van een rustige situatie of een aanbod van woonruimte.  

 

Er zijn nu dus geen statushouders meer in het Elshuys. 

 

Wat is er nodig voor een statushouder  

Met de komst van de nieuwe wet inburgering zijn we als gemeente verplicht een statushouder binnen 

8 weken na koppeling aan de gemeente een huis aan te bieden. Hieraan kunnen we momenteel niet 

voldoen. We proberen gezinnen te krijgen waardoor we met minder huizen aan de taakstelling kunnen 

voldoen. 

Een statushouder heeft de plicht in te burgeren zodra hij is geplaatst in een gemeente. Dan begint zijn 

termijn van maximaal 3 jaar te lopen waarin hij moet gaan inburgeren. Als gemeente zijn we met de 

invoering van de nieuwe wet inburgering verantwoordelijk geworden voor de organisatie daarvan. 

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke begeleiding. 

 

Wat betekent het concreet. 

 

Per 20 statushouders 1 fte inburgeringsconsulent 

Per 20 statushouders  1 fte maatschappelijke begeleiding (zelf doen of vluchtelingenwerk) 

Per gezin 1 woning, inclusief inrichting (budget) 

Per gezin 1 uitkering 

Per gezin een rekening stadsbank 

Per gezin een vrijwilliger voor hulp integratie 

Per volwassen statushouder een aanbod scholing inburgering 

Per volwassen statushouder een participatieplaats of werk 

Per volwassen statushouder een cursus financiële zelfstandigheid 

Per volwassen statushouder een cursus participatie verklarings traject (PVT) 

Per volwassen statushouder een training arbeidsmarkt participatie 

Per kind een plaats op school 

Per kind een plaats in de kinderopvang of BSO 

Per kind begeleiding GGD 

Per statushouder een plaats bij een huisarts, tandarts 

 

Daarnaast hebben veel statushouders een grotere zorgvraag dan een gemiddelde burger, waardoor 

er meer gebruik wordt gemaakt van voorliggend veld en specialisten. 

 

Consequenties versnelde instroom  

 

Indien er 80 statushouders in het Elshuys komen betekent dit dat er moeten komen: 

4 fte inburgeringsconsulent  

4 fte maatschappelijke begeleiding  

0.5 fte inkomensconsulent  



0.2 fte AMC (arbeidsmarktconsulent) 

20 vrijwilligers 

Tussen de 40 en 50 woningen binnen een half jaar (HAR regeling duurt maar 6 maanden) 

Ongeveer 50 plaatsen op scholen, leerlingenvervoer, BSO, KOV 

80 plaatsen bij huisarts en tandarts 

Significant meer gebruik WMO en jeugdhulp (nog niet duidelijk hoeveel) 

 

Budgetten:  

De kosten van bovenstaande zal uitgerekend moeten worden maar grofweg betekent dit een 

verdrievoudiging van de kosten die we nu hebben op gebied van statushouders. 

(Nu €311000, excl uitkeringen en overige kosten WMO/jeugd en voorliggend veld) 

 

Risico’s 

Het grootste risico is voor de statushouders zelf. Indien wij de begeleiding, organisatie en woonsituatie 

niet op orde hebben kan het betekenen dat de statushouder niet slaagt voor zijn inburgeringsexamen 

en daarmee de mogelijkheid bestaat dat hij niet in Nederland mag blijven. 

 

Voor de gemeente zijn er meerdere risico’s: 

 Vanwege onvoldoende huizen is er geen doorstroom en blijven de kosten onderhoud hoog. 

 De extra fte’s aan consulenten en begeleiding betreffen specialistische functies die moeilijk te 

vinden zijn op de arbeidsmarkt 

 In onze begroting is geen rekening gehouden met deze opgave en zal er een forse 

overschrijding ontstaan 

 Het voorliggend veld heeft geen rekening gehouden met deze toestroom en zal ook 

capaciteitsproblemen ervaren. 

 Verdringingsvraagstuk zal regelmatig aan de orde komen in de politieke arena.  

 

 

  

  

 

   


