
 
 
 

 
 

 
BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s) De heer J. van der Net, regiofractie VVD 
Vraag voor: Drechtstedenbestuur 
Datum indienen: 16 januari 2020 
Onderwerp: Kosten statushouders 
  
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop 
Antwoord van: K. ElHajri 
Datum: 29 januari 2020 
  
 
Vraag: 

 
Hoeveel statushouders zaten er op 01-01-2020 in de bijstand? 
 

Antwoord: Op 1 januari 2020 telt het bestand 624 uitkeringsdossiers van statushouders. 
 
In de beantwoording van de overige vragen is zichtbaar dat het aantal 
uitkeringsdossiers aan statushouders de afgelopen jaren daalt. Door de inzet 
van gerichte begeleiding en jobhunting worden in onze regio mooie resultaten 
behaald met de uitstroom van statushouders. Hierdoor daalt het aantal 
bijstandsuitkeringen aan statushouders structureel, ondanks de jaarlijkse 
instroom van nieuwkomers die zich in onze regio vestigen. Zo onderscheidt 
onze regio zich van andere regio's, dankzij de succesvolle investering in de 
arbeidsintegratie van statushouders.    
 

  
Vraag: Hoelang zitten statushouders gemiddeld in de bijstand gerekend vanaf 2015? 

 
Antwoord: Onderstaand is per jaar een telling naar duur uitkering weergegeven van het 

aantal uitkeringen aan statushouders, op de peildatum 31 december in dat jaar.  
NB: Deze gegevens zijn niet beschikbaar over het jaar 2015 en zijn daarom niet 
bijgevoegd. 
 

2016  
Telling naar duur uitkering Dossiers per peildatum 31-12-2016 
0 – 3 maanden 53 
3 – 6 maanden 81 
6 – 12 maanden 204 
12 – 24 maanden  186 
24 – 36 maanden  77 
36 maanden en langer 76 
Totaal aantal dossiers 677 

 
 

2017  
Telling naar duur uitkering Dossiers per peildatum 31-12-2017 
0 – 3 maanden 39 
3 – 6 maanden 57 
6 – 12 maanden 150 
12 – 24 maanden  283 
24 – 36 maanden  139 
36 maanden en langer 84 
Totaal aantal dossiers 752 
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2018  
Telling naar duur uitkering Dossiers per peildatum 31-12-2018 
0 – 3 maanden 25 
3 – 6 maanden 44 
6 – 12 maanden 67 
12 – 24 maanden  194 
24 – 36 maanden  207 
36 maanden en langer 168 
Totaal aantal dossiers 705 

 
 

2019  
Telling naar duur uitkering Dossiers per peildatum 31-12-2019 
0 – 3 maanden 41 
3 – 6 maanden 45 
6 – 12 maanden 60 
12 – 24 maanden  105 
24 – 36 maanden  138 
36 maanden en langer 235 
Totaal aantal dossiers 624 

 

  
 
 

Vraag: Wat zijn de gemiddelde kosten per jaar voor een statushouder, gerekend 
vanaf 2015? (o.a. bijstand, inrichtingskosten, impuls, overige kosten enz.) 
 

Antwoord: NB: deze gegevens zijn niet beschikbaar over het jaar 2015 en zijn daarom niet 
bijgevoegd. 
 
De vermelde kosten zijn de kosten van de gemiddelde bruto bijstandsuitkering 
per jaar per statushouder, plus het gemiddelde bedrag verstrekt aan bijzondere 
bijstand voor de inrichting. Voor dit laatste bedrag geldt dat het leenbijstand 
betreft, dus dit wordt door de statushouders deels terugbetaald aan de SDD, op 
grond van het regionaal minimabeleid waarin de hoogte van de aflossing van 
leenbijstand is geregeld. 

  

jaar kosten1  
2016 € 21.500 
2017 € 20.850 
2018 € 19.275 
2019 € 19.300 

(1) Zie toelichting boven tabel. 
 
 
In onderstaande tabel zijn de kosten vanuit de aanpak Impuls Statushouders 
weergegeven. Deze bedragen zijn terug te vinden in de vastgestelde 
begrotingen van de genoemde jaren. 
 

 jaar kosten Impuls Statushouders 

2016 € 382.262 

2017 € 1.091.134 

2018 € 1.273.508 

2019 € 1.377.042 
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Vraag: Hoeveel statushouders verwacht het DSB nog te moeten huisvesten in de 

komende 3 jaren?  
 

Antwoord: Deze vraag betreft huisvesting van statushouders; deze taak is niet bij de regio 
belegd, maar ligt lokaal bij de gemeenten. 
 
 

Vraag: Hoeveel huurwoningen zijn met voorrang gegeven aan statushouders in de 
periode 2015 tot 2020?  
 

Antwoord: Deze vraag betreft huisvesting van statushouders; deze taak is niet bij de regio 
belegd, maar ligt lokaal bij de gemeenten. 
 

 
 


