
 

 
 
  
 
Dordrecht 16 januari 2020 

 

Geacht Drechtsteden bestuur (DSB), 

 

 

Namens de regiofractie van de VVD wil lk u vragen voorleggen met betrekking tot de kosten van 

statushouders. 

 

 

De Rotterdamse wethouder (VVD) Bert Wijbenga, heeft geopperd om voor Rotterdam per jaar een quota 

vast te stellen om vluchtelingen op te nemen. Op dit moment vinden wij het vragen om quota te vroeg, maar 

begrijpen wel de achtergrond van deze oproep. We begrijpen ook dat het op dit moment niet aan de 

gemeentelijke overheden is, om te bepalen of er quota kunnen worden opgelegd. 

Maar wij vinden wel dat een stad of regio maar een beperkt aantal vluchtelingen kan opnemen, zonder dat 

er sociale en financiële spanningen komen. De kosten van het sociale domein stijgen nog steeds en daar 

zit een deel van de kosten van statushouders bij inbegrepen.  

 

In de meeste gevallen blijven statushouders lang of altijd in de bijstand en hebben ze ook andere vormen 

van ondersteuning nodig1. Deze bijstand moeten de gemeentes zelf betalen, maar ook moeten de 

gemeentes zorgen voor huisvestiging en inburgering en diverse andere kosten.  

We vinden het als VVD dan ook niet meer dan normaal dat er wordt gekeken naar wat een stad of regio, 

zowel sociaal als financieel kan dragen.  

 

De volgende risico’s loopt een gemeente of regio: 

- druk op beschikbaarheid van sociale woningen; 

- druk op leerkrachten primair onderwijs (leerachterstanden, cultuurbotsingen); 

- druk de geestelijke gezondheidszorg; 

- druk op kinderhulpverlening; 

- druk op het maatschappelijk draagvlak (sociale spanningen). 

 
De Dordste VVD heeft al gevraagd om de voorkeursregeling bij huisvesting voor statushouders te 
schrappen. Dit voorstel heeft geen meerderheid gekregen, zodat statushouders nog steeds sneller een 
woning krijgen dan Nederlanders. De VVD regiofractie steunt de VVD 2e Kamerfractie in haar steven om 
alleen in de regio nog vluchtelingen op te vangen. Maar zolang er hier nog geen beleid en meerderheid 
voor is, willen wij het debat aan wat het aantal vluchtelingen is wat we als Drechtsteden aankunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zie bijlage hieronder 



Vandaar deze vragen: 
 
 
1. Hoeveel statushouder zaten er op 01-01-2020 in de bijstand? 
2. Hoelang zitten statushouders gemiddeld in de bijstand gerekend vanaf 2015? 
3. Wat zijn de gemiddelde kosten per jaar voor een statushouder, gerekend vanaf 2015? (o.a. 
 bijstand, inrichtingskosten, impuls, overige kosten enz.) 
4. Hoeveel statushouders verwacht het DSB nog te moeten huisvesten in de komende 3 jaren?  
5. Hoeveel huurwoningen zijn met voorrang gegeven aan statushouders in de periode 2015 tot 2020? 
 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
 
John van der Net 
Namens de regiofractie van de VVD Drechtsteden 
 
 
 

Bijlage: 

Bron: 

Plan van Aanpak - Nieuw in de stad! 

Plan voor snelle en duurzame integratie en participatie van statushouders in Dordrecht. 

September 2016 

Gemeente Dordrecht 
 
 

 Huisartsenzorg wordt 1,5 tot 2 keer zo hoog gebruikt ten opzichte van het Nederlandse 

gemiddelde. 

 Ondergebruik van de GGZ ten opzichte van het aantal psychische klachten, als gevolg van 

onbekendheid met de GGZ en taboe. Wel meer huisartsenbezoek te verwachten voor psychische 

klachten. Op langere termijn wel hoger dan gemiddeld GGZ-gebruik.  

 Trauma, depressie en psychische klachten komen vaker voor dan gemiddeld in Nederland; de 

mate waarin deze klachten zich ontwikkelen is mede afhankelijk van preventieve inspanningen, 

tijdige signalering, het krijgen van goede zorg, sociale steun, zich welkom voelen en mogelijkheden 

tot daadwerkelijke participatie.  

 10 tot 30 % krijgt PTTS.  

 Voor een deel van de kinderen is er sprake van een verhoogd risico op psychosociale problemen 

en kindermishandeling. Ook is er verhoogd risico op overgewicht en onvoldoende bewegen. 

 
 
 
 


