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Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Steenbergen; 15 december 2015

Aan de Raad,
Door de hoge instroom van vluchtelingen naar Nederland en de achterblijvende uitstroom van
statushouders naar gemeenten, staat de beschikbare opvangcapaciteit van het COA onder druk. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op 27 november met het Rijk tot afspraken gekomen
over wie wat moet doen en wie de kosten daarvoor draagt. De nadruk op de afspraken in het akkoord ligt
op een snelle doorstroom van vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten en werk met oog voor
maatschappelijk draagvlak. De belangrijkste afspraken zijn:
Het Rijk gaat strakkere termijnen stellen aan de realisatie van opvanglocaties door veiligheidsregio en
provincie. De vergoedingen voor begeleiding, huisvesting en maatschappelijke opvang aan gemeenten
worden verhoogd. De GZZA-regeling wordt omgezet naar een GVA-regeling (gemeentelijk
versnellingsarrangement) met als doel dat crisisnoodopvang vanaf 1 januari niet meer noodzakelijk is.
De VNG legt het akkoord daarom met een positief advies voor aan de gemeenten. Gemeenten kunnen tot
en met 18 december, 12:00 reageren. Daarna neemt het VNG-bestuur een besluit op basis van de
reacties.
Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom
De GZZA- regeling wordt per 31 december 2015 beëindigd. Het aangenomen amendement van 26
november 2015 inzake de tijdelijke opvang van 100 statushouders (in 2016) was volledig gebaseerd op
de GZZA-regeling. Gemeenten kunnen per 1 januari 2016 het Gemeentelijk Versnelling Arrangement
(GVA) inzetten om statushouders in tijdelijke woonvoorzieningen te bekostigen: de statushouders hebben
dan geen woonlasten en krijgen zak- en leefgeld van het COA.
De maximale termijn wordt opgerekt van 6 naar 24 maanden voor maximaal 10.000 statushouders.
De huisvestingsvergoeding die de gemeente krijgt ter tegemoetkoming in de kosten die de gemeente
maakt voor huur, onderhoud, inrichting, leegstandkosten en kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de ambtelijke organisatie is teruggebracht van e 100 per statushouder per week naar
een compensatie van C 50 per volwassene en per kind C 25 per week.
Er worden woningen gebouwd voor in totaal 14.000 vergunninghouders. De huisvestingsvoorziening,
voor minimaal 4 vergunninghouders, wordt zodanig gerealiseerd dat in de bijstand de kostendelersnorm
wordt toegepast. Het Rijk stimuleert de realisatie en verhuur aan vergunninghouders van deze
huisvestingsvoorziening met een maximale bijdrage van C 6.250 per gehuisveste vergunninghouder.
Huisvestingvoorziening kent een maximale huur van 6 145 bij een onzelfstandige huisvesting en C 112,50
bij een zelfstandige huisvesting per vergunninghouder. De subsidie van 6 6.250 per vergunninghouder is
voor de verhuurder ter compensatie van de verplichte lagere huur. Ook zal er voor deze doelgroep in de
huisvestingsvoorziening geen recht op huursubsidie zijn. De huisvestingsvoorziening staat ook open voor
niet-vergunninghouders. Hiervoor wordt echter geen subsidie verstrekt. De subsidieregeling zal nog dit

jaar worden opgesteld, inwerkingtreding per 1 februari 2016 en is gericht aan alle verhuurders; gemeente,
corporatie, commerciële verhuurders.
Er wordt extra geïnvesteerd in de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Middels de
maatschappelijke begeleiding wordt praktische hulp geboden aan vergunninghouders, maar is ook ruimte
voor begeleiding met het oog op integratie en participatie. Met de uitbreiding van de maatschappelijke
begeleiding komt er daarmee een extra impuls voor integratie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. De middelen die aan gemeenten ter beschikking worden
gesteld voor maatschappelijke begeleiding stijgen van C 1000 per vergunninghouders n a a r ĉ 2370 per
vergunninghouder in 2016 en 2017. Dit bed rag word t onafhankelijk van het huisvestingsarrangement
(tijdelijk of permanent) eenmalig vergoed aan een gemeente. Om d e integratie te versnellen en d e kennis
van d e Ned erland se samenleving te vergroten word t het participatieverklaringstraject als verplicht
onderdeel van het inburgeringexamen opgenomen. De participatieverklaring word t gezien als een
beginstuk van d e inburgering en is onderdeel van d e maatschappelijke begeleid ing d oor gemeenten.
De verhoogde instroom van vergunninghoud ers heeft ook consequenties voor d e kosten aan uitkeringen.
Aangezien gemeenten achteraf word en gecompenseerd moet d e gemeente d e hogere kosten zelf
voorfinancieren. Daarom is afgesproken d at het Rijk gemeenten tegemoet komt in de (voor)financiering.
Hiervoor is C 50 miljoen beschikbaar gesteld . Voor d e verd eling van d it bud get over d e gemeenten zal
gewerkt worden met een specifieke verd eelsystematiek, buiten het bestaand e verd eelmod el, d ie nad er
zal worden uitgewerkt in overleg tussen Rijk en gemeenten. Meerjarige afspraken hierover zullen word en
gemaakt in de Voorjaarsnota 2016 en maken d aarom nog geen d eel uit van het huid ige akkoord . Dit is
een punt van aand acht.
Uitbreiding nood opvanglocaties; er worden 500 nood opvangplekken per veiligheid sregio, voor d e period e
van 3-6 maand en, voor eind 2015 gerealiseerd . Voor 1 februari 2016 is er een plan gereed voor 2500
extra opvangplekken per provincie.
Indien kleinere gemeenten een bijd rage willen leveren in de nood opvang kan d e ond ergrens naar 200,
deze grens is flexibel. Met 200 plekken moet er wel een link zijn naar een bestaand centrum, een soort
dependance.
Uitfasering crisisnood opvang voor het eind van 2015, a.g.v. uitbreid ing nood opvang. Met terugwerkend e
kracht wordt het normbed rag voor d e crisisopvang verhoogd naar C100 per persoon per nacht.
Het COA en gemeenten ontwikkelen een nood scenario voor onvoorzien zeer hoge instroom en d e
daaraan gerelateerd e behoefte aan opvangcapaciteit. Het nood scenario bevat een plan waarin
vastgelegd welke locaties in zo een situatie in gebruik genomen word en en welke partijen d an welke
activiteiten verrichten inclusief d e bekostiging ervan.
Aan d e regionale regietafels word t binnen d e regio gesproken over d e gesteld e opgaven. De regionale
regietafels zijn binnen twee weken na ond ertekening van het akkoord operationeel
Commissarissen van d e Koning zijn als Rijksheer gevraagd een rol te spelen in de organisatie van d e
regionale regietafels
Er is een lijst opgesteld met veilige land en. Er komt een snellere proced ure om terugkeer te bespoed igen
voor asielzoekers uit deze land en
Motie 100 sociale huurwoningen extra te bouwen.
In de op 25 november 2015 aangenomen raad smotie, is aan uw college opged ragen om minimaal 100
sociale huurwoningen extra te bouwen. Huurwoningen d ie niet specifiek bed oeld zijn voor d e huisvesting
van statushoud ers maar hier eventueel wel voor kunnen word en gebruikt. Het achterliggend e d oel van d e
motie is het voorkomen van verd ringing van d e reguliere woningzoekenden als gevolg van d e
toenemende huisvestingstaakstelling van uit het rijk voor Statushoud ers. In de motie stond geen termijn
opgenomen, maar het is wel d e intentie om d eze zo spoed ig mogelijk te realiseren. Er heeft een eerste

inventarisatie plaats gevonden van de mogelijke locaties. De locaties die het snelst kunnen worden
ontwikkeld zijn die locaties waar de gemeente grond in bezit heeft en waar de bestemming wonen al
geldt. De meest voor de hand liggende locaties zijn dan de locatie Buiten de Veste in Steenbergen en de
locatie Oostgroeneweg in Dinteloord. Wanneer de prioriteit enkel komt te liggen bij snelheid zou je de 100
sociale huurwoningen op deze 2 locaties kunnen bouwen. Probleem hiermee is dat dit strijdig is met de
spreidingsgedachte. Snelheid en spreiding zijn dus twee belangen die met elkaar strijdig zijn en waarin
uiteindelijk keuzes gemaakt zullen moeten worden.
Er hebben eerste verkennende gesprekken plaats gevonden met woningstichting Stadlanden Zij waren
bereid om extra sociale huurwoningen te bouwen, mits er sprake is van semi-permanente bouw voor een
periode van 15-20 jaar, de grond niet gekocht behoeft te worden en de toekomstige bewoners van de
woningen, ook als dit statushouders zijn gewoon in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie.
Wanneer de bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie is het voor Stadlander niet
mogelijk om het financieel rond te krijgen. Uit het nu voorliggende bestuursakkoord van het rijk lijkt het
erop dat de statushouders mogelijk niet in aanmerking komen voor huursubsidie.
De voorwaarden die Stadlander stelt lijken redelijk. De grond kan worden verhuurd of in bruikleen worden
gegeven. Op de betreffende grond kunnen dan de semi-permanente woningen worden gebouwd. Er is
een voorkeur voor semi-permanente bouw voor 15-20 jaar omdat op de echt langere termijn een krimp
van de bevolking wordt verwacht, waardoor je de woningen dan niet meer nodig zal hebben. Mocht de
krimp er niet komen dan kunnen er op de betreffende locaties te zijner tijd alsnog permanente woningen
worden gebouwd. Op korte termijn is er daarnaast ook nog een overleg ingepland met de nieuwe
directeur van de fusiecorporatie waarin de vraag zal worden gesteld of ook zij bereid zijn om extra sociale
huurwoningen te bouwen in Dinteloord. Er is afgesproken met Stadlander dat er binnenkort op ambtelijk
niveau verder zal worden gekeken naar de specifieke bouwlocaties waarbij het spanningsveld tussen
snelheid en spreiding ook besproken zal worden.
Zoals bij u bekend zullen er ook subregionale prestatie-afspraken worden gemaakt met de
woningcorporaties voor een periode van 5 jaar (subregionaal houdt in gezamenlijke prestatie-afspraken
met de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen en de in deze gemeenten
actieve woningcorporaties). Eén van de onderwerpen waar afspraken over zullen worden gemaakt is de
omvang en ontwikkeling van de sociale huurwoningvoorraad. De afspraken zelf zullen pas in juni 2016
officieel worden ondertekend. De verdere planvorming om te voldoen aan de raadsmotie behoeft niet te
wachten op de uiteindelijke ondertekening van de prestatie-afspraken, maar het is wel van belang om ook
de andere deelnemende gemeenten mee te nemen en te informeren in het proces en dat de motie
uiteindelijk ook vertaald wordt in de prestatie-afspraken. Aangezien de andere deelnemende gemeenten
te maken hebben met hetzelfde probleem van een toenemende taakstelling tot het bieden van
huisvesting voor Statushouders zal de regionale component naar alle waarschijnlijkheid geen problemen
opleveren en eerder voor een versterking zorgen.
Punt van aandacht is het beëindigen van de GZZA-regeling waarop het amendement van 26 november
2015 was gebaseerd, namelijk 100 extra statushouders onderdak bieden voor een maximale periode van
6 maanden, 1 april tot 1 oktober 2016, tegen een vergoeding van C 100 per statushouder per week.
Een ander punt van aandacht is dat de VNG pas in januari (na ondertekening van het akkoord) weer aan
tafel gaat zitten met het kabinet over het (volledig) vergoeden van de bijstandskosten van statushouders
binnen het BUIG budget. Belangrijk is dat de verdeelsystematiek zo zal zijn dat de middelen de
statushouder volgen.
Het vertrekken van een subsidie van C 6.250 voor iedere gehuisveste vergunninghouder in de extra
huisvestingsvoorziening helpt niet mee aan een evenwichtige spreiding van vergunninghouders over de
kernen van Steenbergen. Indien de subsidie wordt vertrekt aan de verhuurder onafhankelijk wie de
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voorziening huurt ontstaat er een in en doorstroom van mutaties binnen de gemeente en een
evenwichtige spreiding is dan mogelijk,
Nadat er door de leden van de VNG op 18 december 2015 een besluit is genomen over het
bestuursakkoord, zullen wij met u communiceren wat de expliciete (financiële) gevolgen zijn op het
amendement en de motie van 25 november 2015.

Hoogachtend,
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den Belt, MBA
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