
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 
18R.00201 

Van: college van burgemeester en wethouders 
Datum : 27 maart 2018 
Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 
Portefeuille(s) : Statushouders 
Contactpersoon J.H. de Boer 

Tel.nr. : 0622385438 
E-mailadres boer.j@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door dhr. J. van Meijeren 
van de Fractie van CDA 
over Meerjarensubsidie Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart 

Beantwoording van de vragen: 

Mijn fractie heeft naar aanleiding van dit besluit de volgende vragen: 

1. Het College kiest een vaste basissubsidie van C 110.000 per jaar voor de begeleiding van 
175 statushouders. 
a. Wat is de verwachting van aantallen te begeleiden statushouders in de periode 2018 tot 
2023? 
Aantallen zijn moeilijk te voorspellen omdat in de afgelopen jaren de instroom van statushouders 
sterk fluctueerde. Naar verwachting zal het aantal statushouders in begeleiding op jaarbasis 
vanaf 2019 lager zijn dan 175. 
b. Kunt u uitleggen waarom het aannemelijk is datC 110.000 de komende vijfjaar een 
minimumbedrag is, fluctueren de cijfers niet zodanig dat dit lastig is vast te stellen? 
De kosten voor huur, ICT, administratiekosten en 1 coördinator plus administratieve 
ondersteuning bedraagt circa C 110.000,-. Dit zijn vaste kosten ongeacht het aantal 
statushouders. 
c. Het Collegebesluit lijkt te spreken over C 132.000 voor 175 statushouders uit beide 
gemeenten. Betreft het aantal van 175 statushouders de begeleiding van statushouders uit 
Oudewater en Woerden samen, of is dit exclusief Oudewater? 
Dit is inclusief Oudewater waarvan C 110.000,- voor Woerden en ë 22.000,- voor Oudewater. 

2. Wat is de hoogte van de subsidie (vast en variabel) voor 2018? 
De vaste subsidie bedraagt C 110.000,- voor Woerden. Op basis van het aantal statushouders in 
begeleiding bedraagt de variabele subsidie C 38.100,-. Dat is 3 maal ē 12.700,- per 25 
statushouders in begeleiding. Totale subsidie 2018 voor Woerden ē 148.100,-. 

3. Wat was de hoogte van de subsidie in de afgelopen vijf jaar en op welke manier werd 
deze bepaald? 
Vanaf het vierde kwartaal van 2013 is VSGH de taken gaan uitvoeren. Daarvoor was het 
Vluchtelingenwerk l\ ederland. De subsidie van 2 0 1 3 betreft alleen het vierde kwartaal. 

Jaar Bedrag Totaal Structureel Incidenteel Taakstelling 
2 0 1 3 6 34.327,- 6 21.438,- Ê 12.889,- 27 
2 0 1 4 C 83.130,- É 83.130,- 47 
2 0 1 5 6 145.000,- e 145.000,- 87 
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2016 C 175.000,- 6 145.000,- e 30.000,- 127 
2017 6 188.000,- ţ 145.000,- 6 43.000,- 69 
2018 6 148.100,- C 110.000,- Ê 38.100,- 39+ * 

De subsidie werd vastgesteld op basis van met name de taaksl elling en het kostenniveau van 
VSGH. Vanwege de toename van statushouders in begeleiding is de personele capaciteit 
toegenomen. Daarnaast heeft men alle dossiers gedigitaliseerd waardoor de ICT kosten hoger 
zijn dan in voorgaande jaren. Genoemde financiering en taakstellingen betreft alleen Woerden. 
*Taakstelling tweede helft 2018 nog niet bekend. 

4. De gemeente heeft VSGH gevraagd een bedrijfsplan op te stellen, onderdeel hiervan is 
107o externe financiering. Aan de hand van dit bedrijfsplan vinden verdere gesprekken 
plaats? 
a. Is het juist dat er op dit moment nog geen bedrijfsplan ligt? 
Dat is juist. 
b. Indien dat het geval is: waarom heeft het College ervoor gekozen eerst de subsidie te 
verlenen en vervolgens pas te vragen om een bedrijfsplan? 
Door de jaarlijkse onzekerheid over de hoogte van de subsidie was er geen mogelijkheid 
personele zekerheid te bieden en stroomde gekwalificeerd personeel uit. Om de continuïteit te 
borgen is de subsidie reeds verstrekt. Echter zijn zowel het VSGH als de gemeente van mening 
dat een verdere professionalisering gewenst is. Hiervoor is gevraagd een bedrijfsplan op te 
stellen waarvan het eerste concept zal worden besproken op 27 maart 2018. 

5. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente ongeveer C 1000 voor maatschappelijke 
begeleiding per statushouder. Met deze afspraak met VSGH maakt de gemeente voor C 
1.257 aan kosten. 
a. Wat is de overweging van het College geweest om niet de rijksbijdrage leidend te laten 
zijn voor de subsidieovereenkomst? 
De jaarlijkse subsidie per volwassen statushouder bedraagt ê 2.370,- waarvan C 1.000,- voor de 
maatschappelijke begeleiding. Het overige bedrag is beschikbaar voor het participatietraject wat 
door Ferm Werk wordt uitgevoerd. De meerkosten aan subsidie voor het VSGH worden uit de 
bijdrage van ē 2.370,- betaald omdat het VSGH ook bijdraagt aan het participatietraject. 
b. Op welke manier wil het College de extra kosten betalen? 
Zie beantwoording bij vraag 5. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.003504 

De secretaris 

drs. M.H.J. va oer 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: maandag 26 februari 2018 11:05:28
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - collegebesluit meerjarige subsidie vluchtelingen steunpunt groene hart
Attachments: art. 40 vragen cda - collegebesluit meerjarige subsidie vluchtelingen steunpunt groene hart.pdf 

Aan het college

CC Raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen van het RvO van de fractie CDA aan. Deze vragen gaan over het collegebesluit van 

19 december 2017 over het toekennen van een meerjarige basissubsidie aan het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 29 maart 2018.

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Collegebesluit 19 december 2017 inzake Meerjarige subsidie 

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart  

Op 19 december jl. heeft het College het besluit genomen om een meerjarige (5 jaar) 

basissubsidie toe te kennen aan het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.  

Het besluit van het College is als volgt: ‘Het college is akkoord. De vraag is waarom er 

gekozen is voor vijf jaar. De reden hiervoor is om de professionalisering mogelijk te maken. 

Bijvoorbeeld dat mensen die worden opgeleid ook kunnen worden behouden’. Het college 

heeft daarmee ingestemd met de onderstaande beslispunten (zie bijlage):  

1. Het toekennen van meerjarige (5 jaar) basissubsidie van € 110.000,- aan het 

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart voor de begeleiding van 175 statushouders per 

jaar; 

2. Additionele financiering van € 12.700,- per 25 extra statushouders in begeleiding per jaar; 

3. Het verzoek aan het VSGH in de komende jaren zelfstandig inkomsten te genereren; 

4. De procesafspraken die gemaakt worden met het VSGH; zij worden gevraagd een 

bedrijfsplan-en ontwikkelplan op te stellen, jaarlijkse evaluatie en ieder kwartaal een 

voortgangsgesprek. 

 

 

Mijn fractie heeft naar aanleiding van dit besluit de volgende vragen: 

1. Het College kiest een vaste basissubsidie van € 110.000 per jaar voor de begeleiding 
van 175 statushouders.  

a. Wat is de verwachting van aantallen te begeleiden statushouders in de periode 

2018 tot 2023? 

b. Kunt u uitleggen waarom het aannemelijk is dat € 110.000 de komende vijf jaar 
een minimumbedrag is, fluctueren de cijfers niet zodanig dat dit lastig is vast te 

stellen? 

c. Het Collegebesluit lijkt te spreken over € 132.000 voor 175 statushouders uit 

beide gemeenten. Betreft het aantal van 175 statushouders de begeleiding van 

statushouders uit Oudewater en Woerden samen, of is dit exclusief Oudewater?  

 

2. Wat is de hoogte van de subsidie (vast en variabel) voor 2018? 

3. Wat was de hoogte van de subsidie in de afgelopen vijf jaar en op welke manier werd 

deze bepaald?  



4. De gemeente heeft VSGH gevraagd een bedrijfsplan op te stellen, onderdeel hiervan is 

10% externe financiering. Aan de hand van dit bedrijfsplan vinden verdere gesprekken 

plaats? 

a. Is het juist dat er op dit moment nog geen bedrijfsplan ligt? 

b. Indien dat het geval is: waarom heeft het College ervoor gekozen eerst de 

subsidie te verlenen en vervolgens pas te vragen om een bedrijfsplan? 

 

5. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente ongeveer € 1000 voor maatschappelijke 
begeleiding per statushouder. Met deze afspraak met VSGH maakt de gemeente voor 

€ 1.257 aan kosten.  

a. Wat is de overweging van het College geweest om niet de rijksbijdrage leidend te 

laten zijn voor de subsidieovereenkomst? 

b. Op welke manier wil het College de extra kosten betalen? 

 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Job van Meijeren 
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