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Onderwerp: 
Bestuursakkoord Vluchtelingen 

Kennisnemen van: 

Het besluit van college om in te stemmen met het Bestuursakkoord Vluchtelingen tussen VNG en Rijk. 

Inleiding: 

De enorme vluchtelingenstroom en de sterk stijgende wettelijke taakstelling m.b.t. het huisvesten van 
statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) stelt de gemeenten voor uitdagingen. De VNG is 
met het Rijk in gesprek gegaan hoe de gemeenten hierin ondersteund kunnen worden. Dit heeft geleid tot 
het Bestuursakkoord Vluchtelingen van 27 november 2015. De VNG houdt nu een ledenraadpleging 
omtrent dit akkoord. Hetgeen wat overeen gekomen is, dekt nog niet de volledige problematiek. De VNG 
stelt hierbij dat het hier gaat om een eerste stap en zal in 2016 vervolgstappen zetten. 

Kernboodschap: 

Gemeenten worden beter toegerust om het vraagstuk rond de vluchtelingenopvang en de huisvesting van 
statushouders op te pakken door afspraken over vergoedingen, logistiek en ketensamenwerking. 

1. Gemeenten wordt deels met terugwerkende kracht en deels voor de toekomst zekerheid geboden 
omtrent bepaalde vergoedingen en regelingen. De gemeente kan hierdoor verder met het 
ontwikkelen van oplossingen. 

2. Het akkoord is een eerste stap. De VNG heeft aangekondigd om volgend jaar met het Rijk in 
gesprek te gaan over de terreinen Participatie, Werk en Inkomen en het Sociaal Domein. 

3. Het akkoord is vooral gericht op één enkele manier van huisvesten waarbij soberheid van de 
huisvesting - vier alleengaanden die een voordeur delen -voorop staat en waarbij subsidie en 
huurstroom zijn vastgesteld. De randvoorwaarden voor huisvesting zijn hiermee bekend, maar er is 
nog geen duidelijkheid over de huisvesting van gezinnen en gepensioneerde statushouders. 
Daarbij is nog de vraag hoe zich dit verhoudt tot de wens om een combinatie te maken met regulier 
woningzoekenden. 

4. Afspraken met betrekking tot de kosten op het terrein van Participatie, Werk en Inkomen en het 
Sociaal Domein zijn nog onvoldoende. 

Het bestuursakkoord zal een positief effect op de begroting hebben vanuit het oogpunt van de 
vergoedingen waar de gemeente aanspraak op kan maken. 
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Vervolg: 
De gemeentesecretaris is bevoegd om het besluit van het college aan de VNG door te geven. 

Uitvoering: 
N.v.t. 
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