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01. Nog eens 21.000 statushouders huisvesten 

Bron: ANP 1 oktober 2022 

In de eerste zes maanden van 2023 moeten gemeenten 21.200 statushouders huisvesten, 
heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. 

Den Haag 

Dat aantal valt lager uit als gemeenten voor het eind van dit jaar 20.000 statushouders 
huisvesten, zoals zij in de asieldeal van eind augustus hebben toegezegd. 

De 21.200 statushouders die gemeenten in de eerste helft van volgend jaar aan woonruimte 
moeten helpen, zijn voormalige asielzoekers die tussen juli 2022 en (naar verwachting) 31 
maart 2023 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij hebben daarmee recht op een 
woning, maar door onder meer het woningtekort verblijven ruim 15.000 statushouders 
noodgedwongen in asielzoekerscentra. 

Tekort opvangplekken 

Mede daardoor, alsook door de komst van veel nieuwe asielzoekers, is er al tijden een groot 
tekort aan opvangplekken in azc’s. De asielketen staat daardoor al lange tijd zwaar onder 
druk. 

In de nieuwe opdracht aan gemeenten zitten ook honderd Afghaans-Nederlandse evacués. 
Zij worden momenteel tijdelijk in hotels opgevangen, maar hebben ook recht op een woning. 
Voor deze groep is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. 

In maart 2023 bekijkt het kabinet of het aantal te huisvesten statushouders volgend jaar naar 
beneden kan worden bijgesteld, zoals het kabinet nu verwacht. Als dat niet kan, worden de 
extra benodigde plekken toegevoegd aan de taakstelling voor de tweede helft van 2023. 

Het aantal te huisvesten statushouders per gemeente wordt twee keer per jaar vastgesteld, 
maar wordt vrijwel nooit gehaald. 

Achterstanden 

Uit het laatste door de overheid gepubliceerde overzicht van huisvesting van statushouders 
(van 1 september 2022), blijkt dat 315 van de 344 gemeenten voor het einde van dit jaar nog 
een achterstand moeten wegwerken in de huisvesting van 10.343 statushouders. De 
betrokken gemeenten hebben in juli en augustus 4990 statushouders gehuisvest. De 
achterstand wordt automatisch doorgeschoven naar en opgeteld bij het te realiseren aantal 
van het volgende jaar. 

De wettelijke taakstelling voor de tweede helft van dit jaar ligt op 13.500 statushouders. In de 
asieldeal van het kabinet van eind augustus is met gemeenten afgesproken dat zij 20.000 
statushouders proberen te huisvesten. Daarmee lopen gemeenten vooruit op de wettelijke 
opdracht voor de eerste helft van 2023. Die asieldeal bevat een groot aantal afspraken om 
uit de asielcrisis te komen, zoals een rem op gezinshereniging voor statushouders. De deal 
ligt politiek gevoelig, ook binnen de coalitiepartijen. 
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02. Oplossingen gezocht voor leningen aan minima 

Door Geertjan Claessens dagblad de Limburger 4 oktober 2022 

Hoe kunnen minima ondanks geldgebrek toch hun woning verduurzamen? Voor dat 
probleem zoekt Sittard-Geleen oplossingen. Rijk en Provincie moeten meehelpen. 

Sittard-Geleen 

Mensen met een laag inkomen vallen vaak buiten de boot bij een duurzaamheidslening 
vanwege de strengere eisen voor kredietverlening. Daardoor dreigen ze in een vicieuze 
cirkel te komen: de rekening loopt op, maar ze hebben geen geld voor energiebesparende 
maatregelen zoals woningisolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. 

Verduurzamingsleningen 

Sittard-Geleen zoekt oplossingen voor dat probleem, na raadsvragen van senator en 
raadslid Ton Raven die de kat de bel aanbond. In antwoord daarop erkent de gemeente dat 
iedereen zou moeten kunnen meedoen aan de energietransitie, en dat het verduurzamen 
van de eigen woning gemakkelijker te regelen zou moeten zijn. Daarom is Sittard-Geleen in 
gesprek met de Provincie over mogelijkheden om woningeigenaren met energiearmoede te 
helpen via verduurzamingsleningen. Daarnaast werkt de gemeente aan een pakket 
maatregelen om armoede te bestrijden. 

Verder wijst Sittard-Geleen erop dat er ook landelijk diverse regelingen zijn voor 
verduurzaming van de eigen woning, onder meer bij het Nationaal Warmtefonds. 

Bovendien zegde het Rijk toe, dat geld uit het Gemeentefonds gebruikt mag worden om 
inwoners te compenseren die hun woning isoleren. Zo kan de gemeente installateurs zoeken 
die het werk uitvoeren, waarna de gemeente (een deel van) de rekening betaalt. Sittard-
Geleen komt binnenkort met meer uitleg over maatregelen. 

Geweigerd 

De antwoorden komen na vragen van Raven. Die hoorde van minima dat ze geen 
duurzaamheidslening krijgen. 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, dat de leningen verstrekt, 
bevestigt dat veel mensen buiten de boot vallen. Door hun te lage inkomen wordt een lening 
geweigerd uit vrees dat ze die niet kunnen terugbetalen. 
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03. Prijsplafond energie definitief, maximumprijs voor stroom fors 
lager 
 
Bron: dagblad de Limburger 4 oktober 2022 

 

 

ANP © Jeffrey Groeneweg 

 
Het prijsplafond voor de energierekening komt hoger te liggen. Vooral op het gebied van 
elektriciteit heeft het kabinet de maatregel nog flink aangepast. 
 
Het plafond voor elektriciteit gaat omhoog van 2400 naar 2900 kilowattuur, bevestigen 
Haagse bronnen na berichtgeving van RTL. En het maximumtarief, vorige week flink 
bekritiseerd door coalitie en oppositie, gaat flink omlaag van 70 naar 40 cent. 

Ook voor het gastarief draait het kabinet nog aan de knoppen. Het maximumtarief gaat van 
1,50 euro per kuub naar 1,45 euro. Het verbruiksplafond blijft wel op 1200 kuub liggen. 
Boven dat verbruik, en de 2900 kilowattuur elektriciteit, blijven consumenten wel de 
marktprijs betalen. 

Lees ook: Energieprijs kan omlaag als er weer vaste contracten worden aangeboden in 
Nederland: ‘Energiemarkt is te vrijgevochten’ 

Volgend jaar 

Het prijsplafond geldt voor heel 2023. Voor november en december komen het kabinet en de 
energiebedrijven met een tussenoplossing. 

Door de aanpassingen valt het prijsplafond nog enkele miljarden duurder uit dan de ruwe 
kostenschatting van 10 tot 15 miljard die het kabinet op Prinsjesdag had ingecalculeerd. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221003_93610381
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221003_93610381
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Het kabinet hoopt dinsdag ook een eerste denkrichting te presenteren voor hoe het mkb’ers 
wil steunen tijdens de energiecrisis. Er komt een compensatieregeling, waarbij de hoogte 
van de steun afhankelijk is van bijvoorbeeld de omzet en het verbruik van een bedrijf. 

De precieze invulling van de mkb-steun volgt deze of volgende week. Brussel zal daarna nog 
goedkeuring moeten verlenen aan de compensatieregeling, omdat het om staatssteun gaat. 
Het kabinet kijkt nog naar maatregelen die in de tussentijd bedrijven kunnen helpen. 

 

04. Elk huishouden krijgt 190 euro korting op energierekening in 
november en december 
 
Bron: dagblad de Limburger 4 oktober 2022 

 

 

 © Getty Images 

De overheid gaat de pijn van een hoge energierekening voor de Nederlandse huishoudens 
verzachten. Elk huishouden ontvangt voor november en december een vaste korting op de 
energierekening van 190 euro per maand. Deze compensatie wordt verrekend via de 
energieleveranciers. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. 
 
De tegemoetkoming van het rijk komt naast de vaste energietarieven die vanaf 1 januari 
gaan gelden. Er is in het nieuwe jaar sprake van een prijsplafond op energie voor alle 
huishoudens. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 
1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per KWh en het 
maximale verbruik verhoogd tot 2900 kWh. 

Voor het energieverbruik boven dat plafond, betalen huishoudens het tarief zoals in het 
energiecontract. 
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Lees ook: Prijsplafond energie definitief, maximumprijs voor stroom fors lager 

Steun voor mkb’ers 

Het kabinet gaat ook energie-intensieve mkb’ers - zoals bakkers - tegemoetkomen met 
steunmaatregelen, die nog precies ingevuld moeten worden. Dat meldt minister Micky 
Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). De regeling treedt waarschijnlijk pas begin 
2023 in werking. 

De tegemoetkoming is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. 
De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het 
energie-intensieve mkb ontvangt steun ter grootte van een nog te bepalen percentage van 
de stijging van de energieprijs (gas en elektra). Daar zit wel een maximum aan, vanwege 
Europese regels voor staatssteun. 

Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruikmaken van het tijdelijke 
prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling, zegt Adriaansens. 

„Ondernemers zijn vaak net als consumenten bereid om stappen te zetten met besparen en 
verduurzamen, maar ontkomen vanwege de aard van hun productieproces of type 
dienstverlening soms simpelweg niet aan een hoog, oftewel intensief, energieverbruik terwijl 
ze in de kern een gezonde bedrijfsvoering hebben”, zegt de minister. „Bovendien is het niet 
voor iedere mkb’er meer mogelijk om zijn prijzen genoeg te verhogen om de extra 
energiekosten te dekken én voldoende afzet te behouden. Daarom komt het kabinet nu met 
extra ondersteuning via deze regeling.” 

Pas in 2023 

Het kabinet verwacht de voorwaarden qua doelgroep, het totale budget, de percentages en 
de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een 
dergelijke regeling moet namelijk voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd 
worden door de Europese Commissie. „Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland duren tot het begin van 2023.” 

Omdat voor die tijd bedrijven ook al zouden kunnen omvallen, kijkt het kabinet nog naar 
manieren om sneller steun uit te kunnen delen. De opties daarvoor worden ’zo snel mogelijk’ 
uitgewerkt, laat het ministerie weten. Te denken valt aan belastinguitstel of garanties voor 
leningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_94405478
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05. Wat als je de energierekening echt niet kunt betalen? En hoe 
voorkom je dat de deurwaarder op de stoep staat? 
 
Door Roel Wiche dagblad de Limburger 4 oktober 2022 

 

 

© Getty Images 

Steeds meer mensen maken zich zorgen om de hoogte van de energierekening. 
Wat gebeurt er als mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen? Hoe lang duurt 
het dan voordat de deurwaarder op de stoep staat? En wat zijn de oplossingen om dat te 
voorkomen? „Het probleem verschuiven, dat helpt niets.” 
 
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: het is niet zo dat volgende week direct een 
incassobureau op de stoep staat, als u de energierekening niet meer kunt betalen. 
Energiemaatschappijen zijn verplicht om minimaal één betalingsherinnering te sturen. En 
daar blijft het niet bij. Ze moeten klanten ook actief wijzen op mogelijke oplossingen, zoals 
schuldhulpverlening, een budgetcoach van de gemeente of eventuele toeslagen. Het 
doemscenario – afsluiting van gas en elektriciteit – komt pas in beeld als iemand niet betaalt 
en ook nergens op reageert. Mocht het zover komen, dan zijn in de meeste gevallen al 
maanden verstreken. 

Aanmaning 

Essent, met 2,5 miljoen klanten marktleider in Nederland, zegt een uitgebreid traject te 
hebben als klanten hun energienota niet betalen. Eerst volgt genoemde betalingsherinnering. 
Als die onbeantwoord blijft, valt een aanmaning in de bus. Die moet binnen zeven dagen 
betaald worden, met een opslag van twintig euro. Als dan nog geen reactie komt, volgt een 
‘laatste kans’: betaling binnen vijf dagen, met opnieuw twintig euro extra kosten. Pas daarna 
komt een incassobureau of deurwaarder in beeld. ,,Dat gebeurt alleen als er nog steeds 
geen contactmoment met de klant is geweest”, zegt woordvoerster Maureen Veurman. ,,Het 
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is dus niet de bedoeling dat de aanmaningen blijven komen als we met mensen in gesprek 
zijn.” 

Energiearmoede 

Door de stijgende prijzen, met name op energiegebied, kan het aantal huishoudens in 
Nederland met betalingsproblemen oplopen tot 1,2 miljoen, zo berekende het Centraal 
Planbureau onlangs. Minstens de helft daarvan heeft niet eerder met dreigende schulden te 
maken gehad. Energiearmoede zorgt voor veel stress en onzekerheid, zeker in een tijd 
waarin de ene crisis zich op de andere stapelt. Met een verruiming van het eerder 
aangekondigde prijsplafond en een korting van 190 euro op de energierekening van zowel 
november als december hoopt het kabinet de burgers financiële ademruimte te geven. Maar 
het is de vraag of dit iedereen voldoende lucht geeft. 

LEES OOK: Van 189 naar 990 euro, torenhoge energierekening zorgt voor ongeloof, stress 
en schaamte: ‘Dit is toch absurd?’ 

Intussen worden de kopzorgen achter menige voordeur groter en groter. Mensen bereiden 
zich voor om de klap op te vangen die de explosief gestegen tarieven van de 
energieleverancier straks gaat geven, constateert Ramona Batta, die ruim twintig jaar een 
deurwaarderskantoor in Maastricht heeft. ,,We zien dat mensen betalingsregelingen op 
andere gebieden niet nakomen. Of ze betalen een maand geen huur. Ze sorteren als het 
ware voor op de energienota die er aankomt. Maar daardoor lopen de vorderingen ergens 
anders op. Ze verschuiven het probleem. Dat helpt niets.” 

Buddy 

Voor burgers die de gas- en stroomrekening echt niet kunnen ophoesten, zijn er diverse 
manieren om een uitweg te zoeken. Zo kunnen ze aankloppen bij www.geldfit.nl een platform 
dat gratis hulp biedt bij financiële problemen. Zoals het zoeken naar de juiste instantie of het 
contact leggen met een budget- of energiecoach van de gemeente. Ook de 
site www.zelfjeschuldenregelen.nl van het Nibud kan houvast geven: hier leer je een 
gedegen plan maken om bij (beginnende) schulden orde op zaken te stellen. Een andere 
optie is Fikks, een app waar je wordt gekoppeld aan een buddy die je helpt om weer grip te 
krijgen op je financiële situatie. 

Rechtstreeks afspraken maken met de energieleverancier is natuurlijk ook een mogelijkheid. 
Maar in de praktijk blijkt dat a hell of a job. Vooral bij grote energiebedrijven zijn de 
wachtrijen enorm. Dat verhoogt bij veel klanten de gevoelens van onvrede en frustratie, die 
toch al hevig leven na het omhoog schieten van de tarieven. Ook Essent, de marktleider, ligt 
flink onder vuur. Woordvoerster Veurman: ,,Er is heel veel onrust en onzekerheid. Dat is ook 
begrijpelijk, mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Er loopt nu een pilot om ervaren 
medewerkers te laten meedraaien bij onze klantenservice. We hopen dat iedereen, ook al is 
de hectiek groot, met ons in gesprek blijft.” 

Essent: geen afsluiting, maar dan wél contact 

Het kabinet wil dat niemand deze winter kan worden afgesloten van het gas. Maar klanten 
die hun rekening echt niet kunnen betalen, moeten wél bereid zijn tot contact, zegt Essent-
woordvoerster Maureen Veurman. ,,Anders krijgt iedereen zomaar een vrijbrief om de 
rekening onbetaald te laten.” Gemiddeld sluit Essent 0,08 procent van de 2,5 miljoen klanten 
van het gas af wegens wanbetaling. 
 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220919_96405241
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220919_96405241
http://www.geldfit.nl/
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
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06. Energienota lager: ‘Maar consument moet zich niet rijk rekenen’ 
 
Door: Theo Besteman dagblad de Limburger 4 oktober 2022 
 

 

 © ANP 

 

De tientallen miljarden euro’s die het kabinet inzet om de energierekeningen dit en volgend 
jaar te drukken, zorgen voor grote opluchting bij consumenten en kleinbedrijf. 
 
,,De grootste problemen voor dit en volgend jaar worden aangepakt”, constateert Hans de 
Kok, directeur van tarievenvergelijker Pricewise. Het kabinet voert een prijsplafond in dat 
hoger is dan het met Prinsjesdag had aangekondigd. Dat opgeschroefde plafond leidt tot 
lagere prijzen. Voor gasverbruik tot 1200 m3 per jaar betalen huishoudens vanaf 1 januari 
1,45 euro per kuub. Dat was 1,50 euro. Voor stroomverbruik tot 2900 kilowattuur betalen ze 
0,40 euro per kilowattuur. Dat was 0,70 euro tot 2400 kilowattuur. 

Lees ook: Elk huishouden krijgt 190 euro korting op energierekening in november en 
december 

Boven deze nieuwe grens voor gas en stroom geldt de hoge marktprijs. Ook kleine bedrijven 
en maatschappelijke instellingen krijgen de meevaller doorgerekend. Voor november en 
december 2022 biedt het kabinet een vaste korting per maand van 190 euro. Mensen 
hoeven daar zelf niets te doen, de korting wordt verrekend via de energienota. 

Korting rond de 80 euro per maand 

„Voor een gezin met een verbruik rond het plafond levert dit nieuwe voorstel een extra 
korting op van ongeveer 80 euro per maand afgezet tegen het eerdere plafond”, becijfert 
Joris Kerkhof van tariefvergelijker Independer. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95059597
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95059597
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De ingreep betekent volgens Ben Woldring van vergelijker Gaslicht.com ook steun voor 
mensen die van het gas af gingen, en bijvoorbeeld voor een warmtepomp kozen. Ze 
gebruiken daardoor meer stroom. ,,Ze worden nu meer gecompenseerd dan het kabinet met 
Prinsjesdag aankondigde.” 

Energienota blijft hoger dan normaal 

,,Consumenten moeten zich niet rijk rekenen, ze moeten realistisch blijven: de energienota 
blijft veel hoger dan normaal. Op je budget blijven letten is echt aan te bevelen”, waarschuwt 
de woordvoerster van budgetinstituut Nibud. 

,,Deze ingreep is goed, maar het is niet dat hiermee alle financiële problemen voorbij zijn”, 
zegt Marlon Mintjes van kenniscentrum Milieu Centraal. ,,De prijzen blijven hoog in 
vergelijking met afgelopen jaren. Het is goed om waar mogelijk te besparen, kieren en gaten 
te dichten, de thermostaat een graadje lager te zetten.” 

Energie-experts hekelen wel het gebrek aan details. ,,Onduidelijk is wat er met de 
netwerkkosten gebeurt die je als klant ook doorberekend krijgt, net als de btw en de vaste 
leveringskosten”, zegt De Kok van Pricewise. ,,Zelfs voor ons is het doorrekenen complex.” 

Waar huishoudens er flink op vooruitgaan, slaat het prijsplafond een miljardengat in de 
schatkist. En hoe groot dat gat precies gaat zijn, is nog onduidelijk. Het kabinet gaat er voor 
nu van uit 23,5 miljard euro kwijt te zijn aan het plafond en de compensatie voor november 
en december. 

Lees ook: Prijsplafond energie definitief, maximumprijs voor stroom fors lager 

Blanco cheque 

Of dat ook de prijs op het uiteindelijke bonnetje is, is nog maar de vraag. Met het prijsplafond 
heeft het kabinet in zekere zin een blanco cheque uitgeschreven. Hoe hoog de kosten 
precies uitvallen, hangt af van de prijzen op de uiterst volatiele gasmarkt. De ruim 20 miljard 
is becijferd aan de hand van de gasprijs eind september en is op zichzelf al met onzekerheid 
omgeven. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft voor die berekening al een 
onzekerheidsmarge van 5 miljard ingebouwd. 

En dat is nog buiten het scenario gerekend waarbij de gasprijs komend jaar toch weer flink 
stijgt, of juist hard daalt. Kaag heeft verschillende varianten doorgerekend. In het positieve 
geval zou het prijsplafond 6 tot 11 miljard kunnen kosten. Maar als het tegenzit en de 
gasprijzen volgend jaar rond de piek van afgelopen augustus liggen, zou het kostenplaatje 
kunnen oplopen tot meer dan 40 miljard euro. 

Bezuinigingen of lastenverzwaringen 

De vraag is of daar bezuinigingen of lastenverzwaringen tegenover komen te staan. Het 
kabinet heeft nu het prijsplafond er is een streep gezet door de verlaging van de 
energiebelasting die ruim 5 miljard euro zou kosten. En bij hoge gasprijzen profiteert het 
kabinet ook van een hogere opbrengst van het in Nederland opgepompte gas. Maar 
daarmee zijn de kosten nog lang niet gedekt. Het kabinet gaat komend voorjaar kijken waar 
de rekening voor het prijsplafond wordt gelegd. 

En bovenop die miljarden komen ook nog de kosten voor het mkb-steunpakket. Minister 
Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft dinsdag aangekondigd dat die ook op 
tegemoetkoming voor hun stijgende energielasten kunnen rekenen. De precieze invulling 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_94405478
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daarvan laat nog op zich wachten. De compensatie zal een deel van de stijging van de 
energiekosten vergoeden. 

 

07. Inburgeraars wekenlang op wachtlijst 

Bron: ANP/ Binnenlands Bestuur 1 oktober 2022 

 

 

 

Het tekort aan docenten die Nederlands als tweede taal kunnen geven, is een belangrijke 
oorzaak van de wachtlijsten. 

Het aantal inburgeraars is volgend jaar veel hoger dan waar tot toe nu rekening mee werd 
gehouden. Nu al moeten veel statushouders gemiddeld 7,5 week wachten tot zij met 
een inburgeringscursus kunnen beginnen, schrijft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, CDA) aan de Tweede Kamer. 

Docenten 

Het tekort aan docenten die Nederlands als tweede taal kunnen geven, is een belangrijke 
oorzaak van de wachtlijsten. De helft van de aanbieders van inburgeringscursussen heeft 
aangegeven moeite te hebben bevoegde docenten aan zich te binden. Komend jaar zijn veel 
nieuwe docenten Nederlands nodig. Niet alleen vanwege de verwachte toename van het 
aantal inburgeraars, maar ook omdat docenten vertrekken. 

Ernst 

‘Gezien de ernst van de signalen’ kijkt minister Van Gennip met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en Blik op Werk naar oplossingen voor de korte en langere 
termijn, schrijft ze. Het onafhankelijk kwaliteitsinstituut Blik op Werk helpt gemeenten en 
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werkgevers met het vinden van gekwalificeerde instellingen die inburgeringscursussen 
geven. 

Voorschieten 

Door de verwachte toename van het aantal inburgeraars moeten gemeenten komend jaar 
meer inburgeringskosten voorschieten dan gebruikelijk, waarschuwt Van Gennip. In oktober 
krijgen gemeenten altijd een voorschot voor het jaar daarop. Als het aantal inburgeraars 
hoger of lager uitvalt dan waarbij het toekennen van het voorschot werd uitgegaan, wordt het 
verschil verrekend. De minister gaat kijken of het voorschot op een andere manier moet 
worden berekend. 

Budget en regie 

In aanloop naar de nieuwe Wet inburgering, die na diverse keren uitstel op 1 januari 2022 is 
ingegaan, hebben het ministerie van SZW en gemeenten tijden met elkaar in de clinch 
gelegen. Gemeenten vonden dat ze veel te weinig budget en regie zouden krijgen, terwijl ze 
wel meer verantwoordelijkheid kregen voor inburgeraars. Het budget voor gemeenten is 
uiteindelijk fors verhoogd, waardoor gemeenten alsnog akkoord gingen. (ANP) 

 

08. Ouders durven niet te zeggen dat ze hun kind met lege maag 
naar school sturen 
Bron: Nu.nl 6 oktober 2022  
 

De kinderarmoede in ons land is dermate schrijnend dat het kabinet moet ingrijpen. 
"Zo'n 220.000 kinderen leven in armoede, van wie iets minder dan de helft langdurig. 
Zij kunnen niet mee op schoolreis of kunnen niet op een sportclub", zegt directeur 
Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud in gesprek met NU.nl. 
 
Leerlingen van 500 van de ruim 6.500 basisscholen in Nederland krijgen tot eind januari een 
gratis schoolontbijt. "Een goede zaak", zegt Vliegenthart. Dit moet voorkomen dat kinderen 
met een lege maag aan de schooldag beginnen. Veel ouders zitten op dit moment krap bij 
kas vanwege de inflatie en hoge energieprijzen. 

Deze week staat NU.nl in het teken van armoede. Klik op de stukken hieronder om 
meer te lezen. 

 NU.nl in het teken van armoede: 'Het gaat iedereen aan' 

 Een leven in armoede: 'Het is voor ons erg krap, ik sta elke maand in het rood' 

 Je kunt je rekeningen niet meer betalen, wat nu? Zo ga je zelf aan de slag 

 Armoede in Nederland: een miljoen mensen hebben moeite om rond te komen 

 Ouders durven niet te zeggen dat ze hun kind met lege maag naar school sturen 

Er zijn in Nederland in totaal achttienhonderd scholen waar meer dan de helft van de 
leerlingen in armoede leeft. De Nibud-directeur wijst erop dat veel ouders zich schamen om 
ervoor uit te komen dat ze hun kinderen geen ontbijt kunnen geven. "Veel ouders schamen 
zich om hulp te vragen of te praten over geld, Dat is een soort taboe in ons land, mensen 
zwijgen dan liever." 

https://www.nu.nl/armoede/6227978/ouders-durven-niet-te-zeggen-dat-ze-hun-kind-met-lege-maag-naar-school-sturen.html#coral_talk_wrapper
https://www.nu.nl/armoede/6227978/ouders-durven-niet-te-zeggen-dat-ze-hun-kind-met-lege-maag-naar-school-sturen.html#coral_talk_wrapper
https://www.nu.nl/over-nu/6227075/nunl-in-het-teken-van-armoede-het-gaat-iedereen-aan.html
https://www.nu.nl/armoede/6227023/een-leven-in-armoede-het-is-voor-ons-erg-krap-ik-sta-elke-maand-in-het-rood.html
https://www.nu.nl/armoede/6227542/je-kunt-je-rekeningen-niet-meer-betalen-wat-nu-zo-ga-je-zelf-aan-de-slag.html
https://www.nu.nl/economie/6227839/armoede-in-nederland-1-miljoen-mensen-hebben-moeite-om-rond-te-komen.html
https://www.nu.nl/armoede/6227978/ouders-durven-niet-te-zeggen-dat-ze-hun-kind-met-lege-maag-naar-school-sturen.html
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Daarnaast is het aanvragen van bepaalde toeslagen volgens Vliegenthart vaak te 
ingewikkeld. "Daar komt ook een stukje wantrouwen bij kijken. We weten wat voor 
problemen het toeslagenschandaal heeft opgeleverd. Maak het daarom simpeler, verlaag de 
drempel, zodat het voor deze mensen makkelijker wordt om bepaalde toeslagen aan te 
vragen. Dus gewoon een formulier in plaats van een hele stapel." 

Armoede treft niet alleen de grote steden 

Volgens Vliegenthart is armoede in ons land sowieso een groot probleem. "Veel 
Nederlanders moeten elke maand puzzelen om rond te komen. Dan hebben we het over 2,5 
miljoen mensen, van wie zo'n 1,2 miljoen een beroep moeten doen op toeslagen en andere 
vormen van hulp. Daarvan heeft een half miljoen zeer grote problemen, zoals 
betalingsachterstanden. Zij kunnen hun rekeningen niet meer betalen of hebben geen geld 
voor boodschappen." 

De armoedeproblemen spelen niet alleen in de grote steden. "De meeste armoede zien we 
terug in bepaalde wijken van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in Zuid-
Limburg en Noordoost-Groningen is dit het geval", ziet Vliegenthart. 

De Nibud-directeur geeft aan dat de torenhoge inflatie en daarmee de hogere 
energierekening deze groep extra hard treft. "Het energieplafond is daarom een goed idee. 
Deze mensen geven het meeste uit aan hun eerste levensbehoeften, waaronder ook de 
boodschappen." 

 

09. Kwetsbare asielzoekers mogen per direct niet langer worden 
opgevangen in noodlocaties 

Bron: AD 6 oktober 2022 

Kwetsbare asielzoekers mogen per direct niet langer worden opgevangen in 
noodlocaties. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen 
door VluchtelingenWerk. De rechter geeft het COA een tik op de vingers: de 
noodopvang voldoet vaak niet aan de EU-normen. Het ministerie stuurt vandaag nog 
alle gemeenten een verzoek om snel plek te zoeken voor minderjarige vluchtelingen. 

Onder kwetsbare asielzoekers vallen onder meer gezinnen met kinderen onder de 1 jaar, 
alleenstaande minderjarigen en asielzoekers die direct een medische behandeling nodig 
hebben. 

Niet-kwetsbare vluchtelingen die nu in een noodopvang verblijven, moeten uiterlijk over 
negen maanden een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben, heeft de rechter ook bepaald. 
 
Drinkwater en medische verzorging 

Per direct moet het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) voor alle vluchtelingen in 
een noodopvang zorgen voor toegang tot drinkwater en goede gezondheidszorg, vonnist de 
rechter. Uiterlijk over driekwart jaar moeten vluchtelingen huisvesting hebben van minimaal 
vier vierkante meter per persoon, met vier muren, een plafond, afsluitbare deur en goed 
sanitair, zoals de EU-regels voorschrijven. De vluchtelingen moeten binnen vier weken een 
financiële toelage krijgen waarop ze recht hebben. En voor kinderen moet een veilige 
speelruimte worden gemaakt. 
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Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de opvang nu minder goed is dan de 
afgelopen jaren. ‘Dat zien wij ook’, staat in een eerste reactie. ‘Op alle fronten werken wij 
iedere dag hard aan oplossingen, aan goede opvang en begeleiding van asielzoekers in 
Nederland. Zeker voor kwetsbare groep minderjarigen. Prioriteit blijft ook de situatie in Ter 
Apel, mensen horen niet buiten te slapen.’ Maar daarbij is het ministerie afhankelijk van 
gemeenten, stelt de woordvoerder. 

Vandaag nog brief aan gemeenten 

VluchtelingenWerk noemt de uitspraak ‘kraakhelder en noodzakelijk’, maar ziet nog geen 
reden tot vreugde. ,,Het is triest dat voor iets basaals als humane opvang een uitspraak van 
de rechter nodig is, en we zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal 
of evenementenhal hoeft te slapen”, zegt voorzitter Frank Candel. 

Het is nu aan staatssecretaris Eric van der Burg om snel met een plan te komen, daarover 
kan het ministerie momenteel nog niet veel over zeggen. In elk geval gaat de 
staatssecretaris in gesprek met VluchtelingenWerk. Ook krijgen alle gemeenten in Nederland 
vandaag nog een brief met het verzoek om bij te dragen aan het bieden van voldoende 
plekken voor minderjarige asielaanvragers met begeleiding. 

Maximaal 55 minderjarigen in Ter Apel 

Het COA moet flink aan de bak. Bijvoorbeeld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar 
mensen niet meer op straat mogen belanden. Daar slapen op dit moment meer minderjarige 
alleenstaanden dan er officieel plek is. Van de rechter mogen er nog maximaal 55 
minderjarigen verblijven, en moeten zij na vijf dagen doorstromen naar een betere 
opvangplek. Maar ook elders in het land moet wat gebeuren. ,,De opvangcrisis is het meest 
zichtbaar in Ter Apel, maar speelt zich al ruim een jaar af in vele tenten, gymzalen en 
evenementenhallen in alle hoeken van het land", aldus VluchtelingenWerk. 

‘Onhoudbaar’ 

Volgens VluchtelingenWerk is de situatie in veel asielopvanglocaties ‘onhoudbaar’. ,,In een 
jaar zijn we van 0 naar 72 noodopvanglocaties en een onbekend aantal 
crisisnoodopvanglocaties gegaan”, zei de advocaat van Vluchtelingenwerk tijdens de zitting 
in september. 
 
Het COA gaf op de zitting aan dat er op dat moment 12.400 vluchtelingen in de noodopvang 
en 5750 in de crisisopvang zaten. Volgens Unicef verblijven er ruim 3000 kinderen in 
noodopvanglocaties. ,,Ook zijn we dit jaar gewend geraakt aan beelden van asielzoekers die 
in de openlucht slapen en hebben we het dieptepunt bereikt dat Artsen zonder Grenzen voor 
het eerst op eigen bodem actief is geweest”, aldus de raadsman van VluchtelingenWerk. De 
organisatie wilde dat de rechter zou ingrijpen en eiste dat de opvang op korte termijn aan de 
minimale eisen voldoet. 
 
De landsadvocaat erkent dat het niveau van de opvang ondermaats is. ,,Soms veel lager 
dan we gewend waren en de Staat en het COA wensen.” Ze zei dat er geen oplossing op 
korte termijn is, maar dat die ‘slechts stap voor stap’ kan worden bereikt. 

De rechter baseert zich in de uitspraak onder meer op een brief van de Raad van Europa, 
die in augustus aan staatssecretaris Van der Burg liet weten dat de opvang in Ter Apel nog 
onder de minimumgrens van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de 
Mens zakte. De locatie waar vluchtelingen zaten was niet geschikt voor meer dan een zeer 
kort verblijf. Ook de zorgen van Artsen Zonder Grenzen zijn meegenomen, over de 
gebrekkige medische zorg. 

https://www.ad.nl/binnenland/vluchtelingenwerk-eist-in-kort-geding-eind-aan-chaos-opvang-moet-weer-op-menselijk-niveau~a9784b7b/
https://www.ad.nl/binnenland/vluchtelingenwerk-eist-in-kort-geding-eind-aan-chaos-opvang-moet-weer-op-menselijk-niveau~a9784b7b/
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Niet alles gewonnen 

VluchtelingenWerk wilde ook dat het COA alle asielzoekers gelijk zou behandelen. Nu 
krijgen bijvoorbeeld Oekraïners een voorkeursbehandeling, vindt de stichting. De rechter is 
het daar niet mee eens, zolang opvangplekken voor Oekraïners nadat zij vertrekken maar 
beschikbaar komen voor vluchtelingen uit andere landen. 

 

10. VNG: grote verschillen bij uitvoering VN-verdrag Handicap 

Bron: VNG 7 oktober 2022 

Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag 
Handicap. Sommige gemeenten zijn er al geruime tijd intensief mee bezig, andere zijn er nog 
niet of nauwelijks mee begonnen. Succesfactoren zijn enthousiaste en betrokken 
bestuurders en het inzetten van ervaringsdeskundigen. 

 

 
Dit blijkt uit de vijfde flitspeiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door 
gemeenten. Movisie en de VNG peilen sinds 2018 jaarlijks hoe de gemeenten werk maken 
van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. 

Knelpunten bij de uitvoering 

Uit de peiling blijkt dat gemeenten knelpunten ervaren bij de uitvoering van het verdrag. Het 
meest genoemd wordt gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Gemeenten noemen ook als 
knelpunt dat op sommige terreinen landelijke wet- en regelgeving, of juist het ontbreken 
ervan, de uitvoering van het verdrag in de weg staat. 

Meer informatie 

Download het rapport 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-10/Movisie-VNG-flitspeiling.pdf
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11. Minister Van Gennip: Totstandkoming Wet inburgering 
onderzocht 

Bron: Rijksoverheid 7 oktober 2022 

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van 
een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage 
‘Reflectieonderzoek; Totstandkoming van de Wet inburgering 2021’. Minister Karien van 
Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport via een brief aan de 
Tweede Kamer aangeboden. 

 

 
De Wet inburgering 2021 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met partijen in de 
uitvoering, zoals de VNG, Divosa, DUO, het COA en IND. In opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft RadarAdvies onderzocht hoe die 
samenwerking bij het ontwerpen van het stelsel heeft gewerkt. De bevindingen en 
aanbevelingen van het onderzoek zijn nadrukkelijk ook bedoeld om te gebruiken voor 
vergelijkbare wetstrajecten in de toekomst. 

Het bureau concludeert dat de hoge mate van urgentie die alle partijen voelden voor een 
beter inburgeringsstelsel heeft bijgedragen aan het resultaat. Tegelijkertijd leidde het uitstel 
van invoering enkele keren tot teleurstelling bij betrokkenen. De minister noemt in de 
Kamerbrief de lessen die kunnen worden getrokken en de aanbevelingen die door 
RadarAdvies worden gedaan niet alleen herkenbaar, maar ook zeer waardevol en goed 
bruikbaar. ‘Ik zal deze dan ook zeker ter harte nemen bij toekomstige vergelijkbare trajecten’, 
aldus de minister. 

Ketenplan inburgering 

Voor de verdere uitvoering van de Wet inburgering 2021 beveelt RadarAdvies aan de 
samenwerking vast te houden. De minister schrijft dat SZW samen met partners een 
Ketenplan inburgering aan het opstellen is. Dat wordt in het najaar gepubliceerd. Het geeft 
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invulling aan de ketensamenwerking van 2022 tot en met 2025. Er zijn gezamenlijke doelen 
en ambities in opgenomen en er is een samenwerkingsstructuur ingericht. 

rapportage-reflectieonderzoek-wet-inburgering-2021-radaradvies.pdf 

kamerbrief-uitkomsten-reflectieonderzoek-totstandkoming-van-de-wet-inburgering-2021 (2).pdf 

 

12. Sittard-Geleen gaat wollig en onduidelijk taalgebruik in eigen 
brieven aanpakken 
 
Door: Marjolein Welling dagblad de Limburger 10 oktober 
 

 

De meeleesgroep van de gemeente Sittard-Geleen.  — © Archief De Limburger/Rob Oostwegel 

 
Sittard-Geleen heeft maandag de Direct Duidelijk Deal getekend, waarmee de gemeente het 
probleem van onduidelijke overheidstaal aan gaat pakken. 
 
Met het ondertekenen van de deal wil de gemeente werken aan zo duidelijk mogelijk 
geschreven memo’s, brieven, e-mails, nieuwsbrieven en gemeentelijke berichten op social 
media. 

Landelijke campagne 

De deal is onderdeel van de landelijke campagne Direct Duidelijk, die in 2018 begonnen is 
als een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Taalunie nauw samen met 
organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te 
pakken. 

file:///C:/Users/stich/Documents/rapportage-reflectieonderzoek-wet-inburgering-2021-radaradvies.pdf
file:///C:/Users/stich/Documents/kamerbrief-uitkomsten-reflectieonderzoek-totstandkoming-van-de-wet-inburgering-2021%20(2).pdf
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Lees ook: Theo (60) uit Spaubeek overwon zijn schaamte en helpt nu andere 
laaggeletterden: ‘Ik kon vroeger nooit de weg vinden’ 

Concreet 

De gemeente Sittard-Geleen gaat dit onder meer doen door het geven van schrijftrainingen 
aan medewerkers. Ook is een meeleesgroep opgericht, die elke maand kijkt naar hoe 
brieven van de gemeente zo kunnen worden geschreven dat iedereen ze begrijpt. In deze 
groep zitten zo’n tien mensen die laaggeletterd zijn of die moeite hebben met begrijpend 
lezen na een herseninfarct. 

Verder gaat de gemeente het aantal (schrijf)hulpmiddelen verder uitbreiden. Zo komt er in de 
tekstverwerkingsprogramma’s een onderdeel waarmee moeilijke woorden kunnen worden 
opgespoord. 

Lees ook: Tips laaggeletterden aan gemeente Sittard-Geleen voor begrijpelijke brieven: 
‘Ouderwetse woorden? meteen schrappen’ 

Inclusief 

Wethouder Yvonne Salvino-Meijer (Communicatie) ondertekende de deal. „We beseffen dat 
we niet alles in één keer kunnen veranderen. Het zou mooi zijn als al onze brieven morgen in 
duidelijke taal geschreven worden, maar dat is een utopie. We proberen onze communicatie 
daarom stap voor stap te verbeteren. Met als doel dat onze brieven en e-mails na verloop 
van tijd allemaal direct duidelijk zijn.” 

Met duidelijker taalgebruik wil Sittard-Geleen ook de gemeente inclusiever maken, omdat 
meer inwoners hierdoor kunnen begrijpen wat er geschreven staat en daardoor meer 
betrokken worden bij de gemeente. 

 

13. Inburgering onder druk door statushouders in bijstand  

* (zie ook artikel 14 en 15) 

Door John Maes en Niels Rigter dagblad de Limburger 11 oktober 2022 

Hoewel werk de sleutel is tot inburgering blijven veel vreemdelingen ook jaren na erkenning 
als vluchteling afhankelijk van een uitkering. Nu het in Utrecht zelfs lijkt te lonen om een 
baan op te zeggen zodra een huurwoning is betrokken, krabben beleidsmakers zich op het 
hoofd. 

Utrecht 

De reacties op het besluit van meerdere statushouders in Utrecht om hun baan op te zeggen 
waren ronduit stevig. De gemeente erkent dat er statushouders zijn, die gestopt zijn met 
werken nadat ze hun plek in het asielzoekerscentrum inwisselden voor een woning. 
Onwenselijk, vindt het stadsbestuur. 

Werk is namelijk cruciaal voor de integratie, zegt integratiedeskundige Jaco Dagevos van de 
Erasmus Universiteit. Behalve inkomen en een dagbesteding levert werk zelfvertrouwen en 
zingeving op. Je leert de taal sneller, je krijgt na jaren van afhankelijkheid weer de regie over 
je eigen leven. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210521_95144123
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210521_95144123
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220622_95117543
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220622_95117543
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Wie in Nederland wordt erkend als vluchteling – de asielzoeker wordt dan statushouder – 
heeft dezelfde rechten en plichten als een autochtone Nederlander. Toch blijft de 
arbeidsdeelname achter, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Meer dan de helft van de volwassen voormalige asielzoekers heeft 6,5 jaar na erkenning als 
vluchteling nog geen werk. 

Psychisch belast 

De beperkte arbeidsdeelname van statushouders heeft verschillende oorzaken, zegt Ruben 
van Gaalen van het CBS. Het is misschien een open deur, maar vluchtelingen zijn hier 
naartoe gekomen om te werken. Zo’n 40 procent is psychisch belast. Hun papieren zijn vaak 
niet bruikbaar en er is ook discriminatie. 

Bovendien werkt het beleid niet mee, zegt Dagevos. Zo mogen asielzoekers het eerste 
halfjaar überhaupt niet werken. Daarna mag dat 24 weken van het jaar, maar alleen met een 
tewerkstellingsvergunning die een werkgever moet aanvragen. Dat is een extra barrière voor 
werkgevers. 

Bedrijfskantine 

Na erkenning als statushouders storten velen van hen zich op het inburgeringsdiploma, zegt 
Dagevos. Dat houdt ze ook af van arbeidsdeelname. Dat is ook het punt van VVD-kamerlid 
Thierry Aartsen. De beste manier om Nederlands te leren, is in de bedrijfskantine. De focus 
bij inburgering moet dan ook meer op werk zijn in plaats van op het klaslokaal. Hij wil dat er 
deals komen met werkgevers. Wij hebben namelijk een megagroot probleem: een half 
miljoen vacatures. Daar zit ook passend werk bij waarvoor je geen Nederlandse taal of 
diploma nodig hebt: in de logistiek, de schoonmaak, de horeca. Maar intussen behandelen 
we statushouders als zielig en laten we ze liever eerst uitrusten. 

Vluchtelingenwerk erkent dat statushouders soms hun baan opzeggen zodra ze een woning 
krijgen. De eerste weken zijn hectisch, zegt woordvoerder Evita Bloemheuvel. Opeens zijn 
ze zelf verantwoordelijk. Ze moeten hun woning inrichten, huur betalen, kinderen inschrijven 
op school, een test doen om hun taalniveau te bepalen, wegwijs worden in het systeem. 
Sommigen houden hun agenda dan liever even open. Momenteel zitten er zo’n 16.000 van 
de ruim 21.000 statushouders nog in de asielopvang. Juist degene die werken zijn heel erg 
gemotiveerd. Ik kan me dus niet voorstellen dat statushouders op grote schaal hun baan 
opzeggen als dat even beter uitkomt. 

Ontlasten asielopvang 

Of dat inderdaad zo is, zoekt het Utrechtse stadsbestuur nog uit. De gemeente besloot 
afgelopen zomer zes weken lang bijna alle vrijkomende sociale huurwoningen aan 
statushouders toe te wijzen om de asielopvang te ontlasten. Het effect lijkt nu averechts. 
Tientallen statushouders zegden na het krijgen van een woning hun baan op en verruilden 
hun loon voor een bijstandsuitkering. Dat ondanks de jarenlange inspanningen van de 
gemeente Utrecht om met een eigen aanpak vluchtelingen vanaf dag één mee te laten 
draaien in de maatschappij. 

Het college en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers betreuren de situatie, maar 
daarmee nemen de Utrechtse oppositiepartijen geen genoegen. Ze spreken over een 
‘perverse prikkel om te stoppen met werken’. 
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14. Minister wil opheldering Utrecht over ontslag van statushouders 
 

Bron: ANP 11 oktober 2022 

 

 

 
© ANP 

Den Haag 

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil van de gemeente 
Utrecht weten wat er is gebeurd bij de zes statushouders die, nadat ze in Utrecht een woning 
hadden gekregen, hun baan hebben opgezegd. "Het is een behoorlijk bizarre situatie", zei de 
minister tijdens het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer. 

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vroeg de minister om tekst en uitleg, en vooral ook om een 
veroordeling, want hij vindt het "onacceptabel" dat statushouders hun baan opzeggen zodra 
ze een huis krijgen. "Er moet een sanctie komen", vindt Aartsen. 

"Het mag niet zo zijn dat statushouders alles laten vallen zodra ze een huis hebben", vindt 
ook Van Gennip. Statushouders hebben zowel rechten als plichten. De taal leren en het 
actief zoeken naar betaald werk hoort daarbij, zei de minister. Het opleggen van sancties is 
niet aan de landelijke overheid, maar aan de gemeente zelf. Die kan eventueel korten op de 
bijstandsuitkering, zei de minister. 

Breder probleem 

Van Gennip is nu wel met de gemeente Utrecht in gesprek om te achterhalen wat er aan de 
hand is. Ze heeft geen signalen dat dit ook in andere gemeenten gebeurt. VVD en CDA 
willen toch van de minister weten of het een Utrechts of een breder probleem is. 

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/minister-wil-opheldering-utrecht-over-ontslag-van-statushouders/ar-AA12PZpg?ocid=msedgdhp&pc=W099&cvid=dbf1192c8e8c4dedad915dd9a3309dc1&fullscreen=true#image=1
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Vooral D66, SP en DENK reageerden milder. Zij vinden het kwalijk dat alle statushouders 
over een kam worden geschoren, terwijl niet duidelijk is wat er aan de hand is. De SP is 
ervan overtuigd dat het een misverstand is; dat het aan statushouders niet goed is uitgelegd 
wat er van hen wordt verwacht. DENK vindt dat er onnodig gediscrimineerd wordt, zeker na 
de oproep van de PVV om deze mensen meteen hun huis en Nederland uit te zetten. Hij 
vroeg Van Gennip afstand te nemen van dergelijke "discriminerende drek". 

Zaterdag bracht het Financieel Dagblad het nieuws dat tientallen statushouders ontslag 
hebben genomen nadat ze deze zomer vanuit een asielzoekerscentrum (azc) naar een 
Utrechts huurwoning waren doorgestroomd. Volgens Van Gennip gaat het vooralsnog om 
zes statushouders. 

 

15. Geen verband tussen woning en opzeggen baan 

Bron ANP 12 oktober 2022 

De gemeente Utrecht spreekt tegen dat er een direct verband is tussen het versneld 
verkrijgen van een woning door statushouders en het opzeggen van hun baan. Dat schrijft 
wethouder Rachel Streefland aan de gemeenteraad. 

Utrecht 

Het Financiële Dagblad schreef afgelopen weekend dat tientallen statushouders ontslag 
hadden genomen nadat zij deze zomer versneld een woning toegewezen kregen. De 
gemeente wist hiervan. Utrechtse oppositiepartijen noemden dit ‘kwalijk en onacceptabel’. 

Werken is juist een belangrijke manier om mee te doen in onze samenleving. Blijkbaar is het 
kunnen aanvragen van een uitkering en toeslagen een perverse prikkel om te stoppen met 
werken, schreven zij. 

Het starten met het inburgeren en werk wordt als intensief en complex ervaren, meldt 
wethouder Streefland. Helaas lukt dit niet altijd en bij iedereen. In de uitvoeringspraktijk zien 
wij dat daar verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, geen kinderopvang, slechte 
arbeidsomstandigheden. 

Volgens de gemeente hebben niet tientallen maar zes van dit jaar verplicht te huisvesten 
statushouders hun contract bij een grote internationale fastfoodketen beëindigd. Dat het 
nemen van ontslag gebeurt is volgens haar ook niet nieuw en heeft niets te maken met de 
versnellingsactie. Dat statushouders hun contract opzeggen, is iets wat in elke gemeente 
voor kan komen. Zij benadrukt dat het beleid van Utrecht erop is gericht dat statushouders in 
onze stad vanaf dag één inburgeren en meedoen. 

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is nog onduidelijk waarom de zes statushouders hun 
baan hebben opgezegd. Wat je ook vaak ziet is dat statushouders hun baan opzeggen 
omdat het niet meer in de buurt van het azc is waar ze verbleven, zegt een woordvoerder. 
Zodra ze in een andere woonplaats een huis krijgen is de reistijd niet meer te doen om die 
baan aan te houden. De organisatie vindt het daarom onterecht dat er een verband wordt 
gelegd met het verkrijgen van een uitkering. 
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16. Aantal Limburgers in de schuldsanering de laatste jaren flink 
gedaald 
 
Door Judith Janssen dagblad de Limburger 11 oktober 2022 

 

 
 
© Hollandse Hoogte 
 

Het aantal Limburgers dat in de wettelijke schuldsanering terechtkomt, is de afgelopen vier 
jaar fors gedaald. 
 
Zaten er in 2018 nog 2553 mensen in de regeling wettelijke schuldsanering natuurlijke 
personen (Wsnp), op 1 januari 2022 waren dat er nog maar 734. Ook de afgelopen maanden 
zette deze trend door, zo blijkt uit cijfers van de Rechtbank Limburg en Bureau Wsnp. In 
januari kwamen 12 Limburgers in de Wsnp terecht, in september waren dat er nog 4. Ook 
het aantal faillissementen in Limburg nam af: Van 1435 naar 764. 

Volgens de rechtbank komt dat vermoedelijk door de inwerkingtreding van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (waarbij gemeenten de wettelijke taak hebben gekregen 
om schulden in een vroeg stadium te signaleren) en doordat de vrijwillige, minnelijke 
schuldsaneringsregeling (de Msnp) vaak slaagt. Pas als dit minnelijk traject niet is geslaagd, 
kunnen mensen een verzoek doen voor de Wnsp. 

Schone lei 

De Wsnp is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen van hun problematische schulden 
afkomen. Zij kunnen, als een schuldhulpverleningstraject via de gemeente niet mogelijk is, bij 
de rechtbank een aanvraag doen voor de regeling. 

Als ze worden toegelaten moeten ze gedurende een bepaalde tijd van een minimuminkomen 
leven en hun aangepaste betalingsverplichtingen nakomen. Daarna kunnen ze met een 
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schone lei verder. De Wsnp is effectief, zo blijkt uit onderzoek van de Raad voor de 
Rechtsbijstand: 93 procent van de mensen komt er schuldenvrij uit. 

Lees ook: Zo beslist de rechtbank over schuld of schone lei 

Ombudsman 

Dat minder mensen tot de wettelijke regeling worden toegelaten, komt niet doordat er ook 
fors minder mensen met problematische schulden zijn. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 7,9 
procent van de Nederlandse huishoudens problematische schulden heeft. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat de instroom in de regeling ‘niet optimaal’ is. Zo stelde de Nationale 
Ombudsman twee jaar geleden al dat de toelatingseisen voor de Wsnp zo streng zijn, dat die 
te vaak als een ‘kansloze optie’ wordt gezien. Veel mensen met schulden dienen daarom 
geen verzoek in. 

 

17. Tilburg positief over ‘samenwonen op proef’ 

Adriaan de Jonge 

Bron: Binnenlands Bestuur 13 oktober 2022 

Na een jaar experimenteren wordt de aanpak nu ingevoerd in het reguliere beleid. 

De gemeente Tilburg is tevreden over de resultaten van de pilot met 'samenwonen op proef' 
voor bijstandsgerechtigden. Het biedt mensen in de bijstand meer rust, en scheelt de 
toezichthouders werk. Het instrument wordt daarom ingevoerd in het reguliere beleid. 

Op proef 

Sinds september 2021 konden bijstandsgerechtigden in Tilburg, die overwogen om te gaan 
samenwonen met een partner, tot zes maanden 'samenwonen op proef'. In die periode had 
de nieuwe leefsituatie nog geen invloed op de bijstandsuitkering. 

Openheid 

'Eerder kregen inwoners die gingen samenwonen, direct te maken met de gevolgen voor hun 
uitkering', legt wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid, GroenLinks) uit. Dat kan een 
reden zijn om de stap toch niet te zetten, of om het niet te melden bij de gemeente. 'Door de 
proefperiode kunnen onze inwoners in de bijstand deze stap nu makkelijker en in alle 
openheid zetten.' 

Welbevinden 

Tussen september 2021 en september 2022 meldden tien stellen zich voor de proef. Bij twee 
koppels is het samenwonen niet doorgegaan, zeven besloten na de proefperiode om 
definitief te gaan samenwonen. Bij één stel loopt de proefperiode nog. Lahlah is blij met de 
resultaten: 'Samenwonen heeft vaak een positief effect op het welzijn en welbevinden van 
onze inwoners. Deze nieuwe aanpak sluit beter aan bij onze aanpak van persoonlijke 
aandacht, maatwerk en vertrouwen.' 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180629_00066215
https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/adriaan-de-jonge


Pagina 24 van 49 
 

   

Toezichthouders 

Tijdens de proefperiode zijn er minder onderzoeken naar samenwonen gedaan door de 
toezichthouders van de gemeente Tilburg. Volgens de gemeente is het aannemelijk dat die 
daling te maken heeft met de pilot. Wanneer mensen melden dat ze op proef gaan 
samenwonen, hoeft de gemeente immers geen onderzoek meer te doen naar de situatie. 

Wet 

Tilburg was de eerste gemeente die deze aanpak uitprobeerde, maar verschillende 
gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, hebben de methode al overgenomen – 
soms als experiment, soms direct als staand beleid. Ministers Hugo de Jonge 
(Volkshuisvesting, CDA) en Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) schreven begin 
dit jaar in antwoord op Kamervragen dat de aanpak wat hen betreft past binnen de kader van 
de wet. 

 

18. Schouten houdt vol: geen energietoeslag voor studenten 

Bron: Binnenlands Bestuur 6 oktober 2022 

Minister Schouten vindt het te duur om alle uitwonende studenten een energietoeslag te 
geven. 

 

Armoedeminister Carola Schouten blijft bij haar besluit dat studenten geen aanspraak 
kunnen maken op de toeslag van 1300 euro, die is bedoeld om de hoge energiekosten te 
compenseren. Ze vreest dat veel studenten anders de toeslag krijgen terwijl ze deze 
helemaal niet nodig hebben. Daarmee geeft ze niet toe aan Groningse studenten die 
donderdag protesteerden omdat ze het oneerlijk vinden om te worden uitgesloten van de 
regeling. 

Niet uitvoerbaar 

Als alle studenten in een studentenhuis van twaalf mensen 1300 euro energietoeslag krijgen, 
dan ontvangen ze volgens Schouten veel meer geld dan ze nodig hebben om de rekening 
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voor gas en licht te betalen. De regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen te 
helpen met hun hoge energierekening. Specifiek alleen de studenten betalen die wel een 
eigen energierekening hebben, is volgens de minister niet uitvoerbaar. Ze beschikt namelijk 
niet over de persoonsgegevens waarmee kan worden bepaald wie geld krijgt en wie niet. 

Druk 

Schouten heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meerdere keren gevraagd of die de 
energietoeslagen kan verdelen onder studenten. Die zegt niet over de benodigde gegevens 
te beschikken en het bovendien al druk te hebben met de herinvoering van de basisbeurs. 
Dan blijft volgens Schouten de optie over om alle uitwonende studenten de energietoeslag 
van 1300 euro te betalen. Dat zal de Staat volgens de minister 200 miljoen euro kosten en 
dat vindt ze te duur. 

Miljarden 

‘Op dit punt verschillen we fundamenteel van mening’, zegt Kamerlid Stephan van Baarle 
van DENK. Hij wijst erop dat ook veel mensen die het financieel wel redden profiteren van de 
recente koopkrachtmaatregelen die zijn genomen vanwege de hoge inflatie en 
energieprijzen. De politicus begrijpt niet waarom dat bij studenten dan wel een bezwaar is. 
‘Op die tientallen miljarden is 200 miljoen ineens een probleem.’ Coalitiepartijen CDA en D66 
spreken op dit punt geen steun uit, maar vragen Schouten wel om naar alternatieve 
oplossingen te kijken. 

Brandbrief 

Het kabinet heeft eerder 35 miljoen euro vrijgemaakt voor individuele studenten die op 
kamers wonen en in financiële problemen komen omdat ze hun eigen energierekening 
moeten betalen. Het is aan de gemeenten om dit bedrag te verdelen. Wethouders van 
dertien studentensteden hebben Schouten en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf 
donderdag in een brandbrief gevraagd om dit te regelen via de DUO – die het dus te druk 
heeft volgens Schouten. Want ook gemeenten hebben volgens de briefschrijvers te weinig 
informatie over studenten om ze gericht te kunnen helpen. (ANP) 
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19. UWV-baas: ‘Kieskeurige baas overleeft niet op krappe 
arbeidsmarkt’ 
 
Bron: dagblad de Limburger 13 oktober 2022 
 

 

Inclusief werven heeft de toekomst volgens UWV-baas Maarten Camps.© Richard Mouw 

 
Bedrijven zullen hun personeelseisen moeten aanpassen om te overleven. Nederland moet 
bovendien haast maken met het omscholen van werknemers. Dat zegt Maarten Camps, de 
bestuursvoorzitter van het UWV. „De tijd dringt. De krapte op de arbeidsmarkt raakt 
iedereen.” 
 
UWV-baas Maarten Camps maakt zich zorgen over de snel oplopende personeelstekorten. 
In augustus stonden tegenover 100 werklozen liefst 143 banen. Vooral ‘groene’ banen zijn 
moeilijk te vervullen. Bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie hadden in het 
tweede kwartaal samen liefst 48.000 functies open staan, uiteenlopend van installateur van 
zonnepanelen tot stratenmaker en van ICT’er tot beleidsadviseur. 

De UWV-voorman erkent dat er nog steeds honderdduizenden mensen aan de kant staan. 
Daarvan zitten er zo’n 380.000 ‘in de bakken’ bij het UWV. Dat aanbod sluit alleen niet altijd 
aan bij wat werkgevers zoeken. Camps: „Sinds corona zijn er 200.000 mensen op de 
arbeidsmarkt bij gekomen. Dat is veel, maar het is niet genoeg. De vraag is harder gestegen 
dan het aanbod. Daar komt de vergrijzing dan nog bij.” 

Werkgevers passen zich te langzaam aan deze nieuwe werkelijkheid aan. „Er zijn mooie 
voorbeelden van bedrijven die mensen met een handicap of een heel andere achtergrond 
met volle overtuiging aannemen. Maar veel werkgevers blijven zoeken naar dat schaap met 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/#facebook
https://www.binnenlandsbestuur.nl/#facebook
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vijf poten. Ze staan afwijzend tegenover iemand met een arbeidshandicap of van boven 
vijftig. Terwijl de tijd dringt. Het is broodnodig dat ze met een open blik gaan kijken.” 

Dat betekent volgens hem dat bedrijven zich moeten afvragen of iemand aan wie ze voor 
een baan normaliter niet zouden denken, toch niet geschikt te maken is. „Kijk naar iemands 
talenten. Pas desnoods de functie aan, misschien moet je die wel in stukjes knippen. Ga 
flexibeler om met roosters. Zo krijgen je het werk toch voor elkaar. ” 

Werkgevers die hier niet voor openstaan, redden het volgens de UWV-voorzitter niet. 
„Organisaties die breed, oftewel inclusief durven kijken hebben de toekomst. Anders 
beconcurreer je als bedrijven alleen elkaar. Dan koop je voortdurend elders mensen weg, 
maar de tekorten blijven. Kom je eenmaal langdurig met te weinig personeel te zitten, dan 
staat het voortbestaan van je bedrijf op het spel.“ 

Omscholen 

Geld om mensen om te scholen is er genoeg. Camps: „Bedrijven hebben zogeheten A&O-
fondsen, daar zit veel geld in. Wij willen als UWV nog intensiever met gemeenten en sociale 
partners gaan samenwerken. Dan kunnen we meer mensen adviseren en daarna om- en 
bijscholen. Dat gebeurt al, maar het aanbod is versnipperd. Dat moet anders. Dat vindt de 
minister ook.” 

In de publieke sector werkt het UWV al met de gemeenten samen. Het maakt daarbij niet 
meer uit welke uitkering iemand heeft. Of dat nu WW-, wajong- of bijstand is, voor iedereen 
wordt passend werk gezocht. Die aanpak wil het kabinet verbreden. Camps: „We hopen dat 
sociale partners aansluiten. Zodat we samen mensen kunnen omscholen die moeten 
overstappen, vaak van de ene naar de andere sector.” 

Tijdens de coronaperiode vormden het UWV en de gemeenten samen met 
werkgeversorganisaties en vakbonden al speciale mobiliteitsteams. Die hielpen mensen die 
hun baan kwijtraakten – bijvoorbeeld in de horeca – razendsnel aan ander werk. Deze teams 
worden nu omgevormd tot regionale werkcentra. Daarvan moet er in heel het land 35 komen. 

„Ons idee is dat wie werk zoekt, zijn baan niet meer leuk vindt of vreest dat zijn bedrijf gaat 
omvallen, daar straks kan aankloppen”, zegt Camps. Ook werknemers moeten zich 
aanpassen. „Ga nadenken over je loopbaan. Waar wil je over vijf jaar staan? Over tien jaar? 
Het is belangrijk daarbij stil te staan. Je moet er niet mee wachten tot je zestigste. Dan ben je 
te laat.” 

 

20. Ombudsman: 'Sociaal minimum te laag, we zijn door de bodem 
gezakt' (zie ook art. 23 en 24) 

 
Bron: RTL Nieuws 17 oktober 2022 

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen uit felle kritiek op de regering. Hij vindt dat 
de overheid 'het basale niet meer kan geven'. "We zijn door de bodem gezakt", zegt hij in 
een interview. "We hebben lang het idee gehad: het moet allemaal zo minimaal mogelijk. 
Maar dat gaat niet langer." 
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Ter illustratie.© ANP / Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht 

Dat zegt Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, vandaag in een interview 
met NRC. Kinderen gaan zonder volle maag naar school en mensen kunnen hun huur, gas 
en het licht niet meer betalen, constateert hij. 

Volgens de krant publiceert de Nationale Ombudsman vandaag, op Wereldarmoededag, een 
rapport over mensen die rond moeten komen van het bestaansminimum. Zijn harde 
conclusie: dat sociaal minimum is te laag. 

'Het is te weinig' 

Voor een alleenstaande met een bijstandsuitkering gaat het netto om zo'n 1100 euro. "Als ik 
bekijk wat mensen nu nodig hebben om van te leven dan is de slotsom: dat is te weinig. Zo 
simpel is het", zegt Van Zutphen tegen NRC. 

Sociaal minimum 

Volgens de overheid is het sociaal minimum het minimale bedrag dat je nodig hebt om in je 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat bedrag is vaak gelijk aan de hoogte van de 
bijstandsuitkering en wordt elke zes maanden bepaald. Wat het sociaal minimum in jouw 
situatie is kan je vinden op de website van het UWV.  

Voor een alleenstaande met thuiswonende kinderen gaat het om ruim 1200 euro bruto, wat 
zo'n 1100 euro netto is. Daar komen nog wel toeslagen bovenop, maar volgens de Nationale 
Ombudsman zijn mensen daar onvoldoende zeker van en vrezen ze dat deze wordt 
teruggevorderd. 

"Als je de geldzorgen van mensen niet wegneemt, kunnen ze zelf ook nauwelijks nadenken 
over: waar zal ik werken, welke opleiding ga ik doen. Dan zijn ze alleen bezig met 
overleven", zegt de Nationale Ombudsman over de huidige situatie. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/16/overheid-kan-niet-meer-het-basale-geven-a4145356
https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/ombudsman-sociaal-minimum-te-laag-we-zijn-door-de-bodem-gezakt/ar-AA1322q0?ocid=msedgdhp&pc=W099&cvid=c33b15c2d69e4596ef601feb551fea7c&fullscreen=true#image=1
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'De bodem moet omhoog' 

Hij wil dat de overheid 'er nog een schepje bovenop doet'. "De bodem moet omhoog", zegt 
hij tegen NRC. "Wat mensen minimaal nodig hebben, moeten ze gegarandeerd krijgen." 

Van Zutphen heeft meer kritiek op de wijze waarop het kabinet met armoede omgaat. Hij 
vindt dat gemeenten door het beleid te veel tijd geld en energie kwijt zijn aan 
inkomensregelingen – en de controle daarop. 

 

21. De Jonge: gemeenten moeten ‘een tandje erbij doen’ om 
statushouders aan woning te helpen 
 
Door Valentijn Bartels Bron: Telegraaf 

 

 

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting tijdens de ondertekening van de woningbouw afspraken 
met de twaalf provincies vorige week. © ANP/HH 

 

Gemeenten moeten ‘een tandje erbij doen’ om asielzoekers met een verblijfsstatus aan een 
woning te helpen. Die oproep doet minister De Jonge (Volkshuisvesting) nu het aantal 
zogeheten statushouders in de opvang alleen maar toeneemt. Ondertussen komt het kabinet 
nauwelijks in beweging om wat aan de instroom te doen. 
 
Na de ’asieldeal’ zouden gemeenten een op de acht sociale huurwoningen woningen aan 
statushouders geven om ze niet meer in de opvang te laten wachten op een huis. Andere 
woningzoekenden moeten daardoor langer wachten. Maar het aantal asielmigranten met 
verblijfsstatus in de opvang is helemaal niet gedaald sinds dat besluit, blijkt uit cijfers van het 
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Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Inmiddels zitten er zo’n 17.500 statushouders 
in de opvang. 
 
De doelstelling was om tot het einde van het jaar 20.000 statushouders te huisvesten, onder 
meer door ze tijdelijk voor te trekken bij het uitdelen van een sociale huurwoning. Daarvoor is 
gemeenten gevraagd een op de acht sociale huurwoningen aan statushouders te geven. 
Ook het bouwen van flexibele woningen moet soelaas bieden. „Je ziet dat heel veel 
corporaties een bestelling van flexwoningen overwegen, maar nog niet hebben geplaatst. 
We hebben zelf een grote bestelling geplaatst, dus die flexbouw komt wel op gang maar dat 
duurt even.” 

Lees ook: Limburg wil gemeenten niet dwingen asielzoekers op te vangen en wijst naar Den 
Haag 

De lapmiddelen waarmee het kabinet uit de asielcrisis probeert te komen blijken voor de 
zoveelste keer nog niet te werken. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) erkent dat het effect 
van maatregelen om asielzoekers met verblijfsstatus versneld te huisvesten ’nog niet genoeg 
is’. „De uitstroom uit de opvang neemt wel iets toe, maar niet genoeg.” 

Meer ruimte in asielopvang nodig 

Ook het effect van een hoger toewijzingspercentage voor sociale huurwoningen is volgens 
de CDA-bewindsman nog niet zichtbaar. „Dus we moeten de druk op de ketel houden en 
tempo maken in het huisvesten van statushouders. Als we dat niet doen, en dat is wat je ziet, 
dan is er dus meer ruimte in de asielopvang nodig.” 

Gas terugnemen om gemeenten dan maar minder dan 20.000 statushouders te huisvesten, 
wil De Jonge niet. „Ze moeten in ieder geval die doelstelling halen. We zitten nu nog niet op 
koers voor die 20.000 voor de kerst en dat betekent dat alle gemeenten een tandje bij 
moeten zetten. Daarover heb ik gesproken met de commissarissen van de koning en de 
gedeputeerden, die zijn in intensief overleg met gemeenten om dat extra tandje bij te zetten. 
Want het is nodig.” 

Utrecht besloot afgelopen zomer tijdelijk alle sociale huurwoningen aan statushouders te 
geven. De Jonge zegt dat zoiets ’een gemeentelijke keuze’ is, maar prijst de actie wel. 
„Tijdelijke huisvesting bouwen duurt even en dus kan het in de tussentijd noodzakelijk zijn 
om voor een hoger toewijzingspercentage te kiezen voor de sociale huur voor statushouders. 
Dat gebeurt in een aantal gemeenten inderdaad. Utrecht heeft in een keer z’n achterstand 
ingelopen in een maand tijd, dat kan voor de Utrechtse situatie, ik denk dat dat een 
verstandige zet was.” De Jonge wil nog ’voor de kerst die 20.000 halen’. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft er ook op dit punt een hard hoofd in. 
Sinds 1 juli hebben 7730 vergunninghouders huisvesting in een gemeente gekregen, zo blijkt 
uit COA-cijfers. „In het tempo van uitstroom sinds 1 juli is de uitstroom van 20.000 
vergunninghouders ver weg”, schrijft het COA. 

De 11.250 door gemeenten en veiligheidsregio’s toegezegde crisisnoodopvangplekken zijn 
er evenmin; het aantal blijft steken op ruim 7000. 

De Telegraaf openbaarde maanden geleden al dat het COA bovendien vanaf januari nog 
eens zo’n 10.000 opvangplaatsen extra nodig heeft. 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220928_96177721
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220928_96177721
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22. Divosa: statushouders vaker aan het werk, inburgering 
stagneert 

Bron: Divosa 13 oktober 2022 

33% van de inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, is eind 
2021 aan het werk. Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. De inburgering 
van deze groep stagneert: het percentage met een inburgeringsdiploma loopt niet veel meer 
op en er zijn steeds meer ontheffingen. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark 
Statushouders (vanaf 2023: Benchmark Inburgering & Statushouders), waar ruim 180 
gemeenten aan meedoen. Divosa is ervan overtuigd dat de Wet inburgering 2021 
statushouders meer kansen biedt om sneller in te kunnen burgeren. 

 

 
Statushouders zijn asielmigranten die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De groep 
inburgeringsplichtige statushouders die tussen 2014 en 2021 naar Nederland kwam, is door 
Divosa, BMC en Stimulansz in beeld gebracht in de Divosa Benchmark Statushouders. De 
peildatum is 31 december 2021, toen de oude inburgeringswet nog van kracht was. 

Hoogste percentage werkenden sinds 2018 

Eind 2021 werkt 33% van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland gekomen zijn. De 
stijging van het aandeel werkende statushouders vindt met name plaats in het tweede en 
derde kwartaal van 2021. In de hele meetperiode vanaf maart 2018 is het aandeel werkende 
statushouders nog niet zo hoog geweest. De dip door de coronacrisis lijkt daarmee definitief 
voorbij. De cijfers laten zien dat statushouders in 2021 baat hebben gehad bij de grote vraag 
naar personeel.  
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Inburgering stagneert, toename ontheffingen  

Het percentage geslaagden voor het inburgeringsexamen stagneert eind 2021 op 44%. Van 
de groep die sinds 2014 in Nederland is, heeft 21% een ontheffing gekregen en 0,6% een 
vrijstelling. Een jaar geleden was het percentage ontheffingen nog 19%. Kijken we naar de 
geslaagden uitgesplitst naar aankomstjaar in Nederland, dan zien we dat het percentage 
geslaagde inburgeraars in de groep die in 2014 en 2015 naar Nederland kwam, uiteindelijk 
blijft hangen op zo’n 66%. De rest heeft vooral een ontheffing. Dat betekent dat een flinke 
groep niet aan de inburgeringsplicht kan voldoen, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of 
geestelijke problematiek. 

Invloed Wet inburgering 2021 

Gemeenten hebben sinds begin 2022 de regierol op de inburgering teruggekregen. De Wet 
inburgering 2021 beoogt dat mensen sneller kunnen inburgeren en daardoor makkelijker 
kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Deze cijfers uit de benchmark laten zien 
dat er zeker nog ruimte is om te groeien. 

Hoewel de wet pas sinds kort loopt en er nog diverse obstakels op de weg van gemeenten 
liggen, heerst onder gemeenten het vertrouwen dat meer mensen in de toekomst aan de 
inburgeringsplicht kunnen voldoen. Inburgeraars krijgen betere begeleiding en ontheffingen 
zijn niet meer mogelijk. 

Divosa ondersteunt gemeenten de komende jaren bij het leren op uitvoeringsniveau. Dat 
doet Divosa met communities of practice waarin uitvoerders samen zoeken naar oplossingen 
voor lokale of regionale uitvoeringskwesties en eventuele knelpunten terugleggen bij het rijk. 
De Divosa Benchmark Statushouders helpt gemeenten ook met leren en verbeteren. 

Om welke statushouders gaat het? 

In het onderzoek gaat het om (voormalig) inburgeringsplichtige statushouders tussen de 18 
en 65 jaar die vanaf januari 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen en 
ingeschreven zijn bij de gemeente. De Divosa Benchmark Statushouders rapporteert dus 
over de hele groep statushouders die sinds 2014 in Nederland is. Ook genaturaliseerde 
statushouders worden gevolgd. 

 

23. Nationale ombudsman wil actieve en sociale overheid 

Bron: Nationale ombudsman 17 oktober 2022 

Burgers met een minimuminkomen komen steeds meer in de knel. De kosten voor 
levensonderhoud stijgen en sociale vangnetten zijn steeds minder toereikend. De Nationale 
ombudsman keek welke knelpunten verschillende groepen sociale minima ervaren. En 
steeds kwam hij dezelfde problemen tegen. Vandaag, op Wereldarmoededag, presenteert hij 
een rode draad en dringt hij aan op een meer actieve en sociale overheid.  
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Reinier van Zutphen: "Iedereen moet mee kunnen doen. Maar zover is het nog steeds niet. 
Zolang mensen in financiële problemen zitten, kunnen ze niet aan hun toekomst werken." 
Volgens de ombudsman is het sociaal minimum niet toereikend. De geplande verhogingen 
van het minimumloon en de uitkeringen verhelpen die problemen maar beperkt. Ook zijn er 
grote verschillen tussen gemeenten, onder meer bij de inkomensgrenzen die zij hanteren. De 
vraag of iemand kan rondkomen, hangt nu teveel af van zijn toevallige woonplaats. Verder 
blijkt dat burgers vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning. Juist de financieel meest kwetsbare burgers zijn nu het zwaarst belast met 
het indienen van aanvragen en doorgeven van wijzigingen. De regels in het sociaal domein 
zijn ingewikkeld en de financiële administratie kost heel veel tijd. Door strikte 
inkomensgrenzen kunnen burgers snel toeslagen kwijtraken als ze iets meer gaan 
verdienen. Sociale minima ervaren bovendien weinig toekomstperspectief en zien weinig 
mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.   

Meer daadkracht en initiatief 

De ombudsman pleit voor een toereikend sociaal minimum dat de Rijksoverheid moet 
regelen. Zodat er geen burgers meer door het ijs zakken. Gemeenten kunnen hun mensen, 
middelen en tijd dan steken in het begeleiden van burgers naar werk of onderwijs. Verder 
benadrukt hij dat de overheid daadkrachtig moet zijn en burgers op eigen initiatief moet 
opzoeken om ze te wijzen op voorzieningen waar ze recht op hebben. Of nog beter: door die 
automatisch toe te kennen. Verder zijn ruimere bandbreedtes nodig bij de indeling van 
inkomensgroepen. Zodat veranderingen of levensgebeurtenissen niet meteen leiden tot 
terugvorderingen, met alle financiële consequenties van dien. Tot slot wil de ombudsman dat 
de overheid in wetten en regels meer rekening houdt met burgers en uitgaat van een 
realistisch mensbeeld. "De overheid is van het beeld van een frauderende burger gegaan 
naar een overheid die burgers het voordeel van de twijfel geeft. Dan is er in feite niks 
veranderd. Dat is geen ander mensbeeld.", aldus de ombudsman. 
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De burger kan het niet alleen 

Zo'n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal 
minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden. De huidige 
inflatie en hoge energie- en woonlasten zorgen voor extra problemen. De Nationale 
ombudsman maakt zich zorgen en heeft voortdurend aandacht voor burgers die financiële 
problemen hebben en daarbij afhankelijk zijn van de overheid.   

Bijlagen 

Reflectie - Sociale minima in de knel (pdf) 

Visual - Leven rond sociaal minimum (pdf) 

 

24. Nationale Ombudsman: ‘Ik zie mensen die niet genoeg hebben 
om van te leven’ 
 
Door Christiaan Pelgrim bron: NRC 17 oktober 2022 
 

 

Voedselbanken zien het steeds drukker worden. Hier de voedselbank in Weert. © Jeroen Kuit 

 

Het sociaal minimum is te laag, concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. 
„De overheid kan niet meer het basale geven.” 
 
‘We zijn door de bodem gezakt.” Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, ziet het al 
langer. Een van de fundamenten voor een beschaafde samenleving – dat niemand gebrek 
hoeft te lijden – wankelt. „De overheid is niet meer in staat om mensen het basale te geven. 
Wat nodig is om je kinderen met een volle maag naar school te sturen, je huur te betalen, het 
gas, het licht.” 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Reflectie%20sociale%20minima%20in%20de%20knel_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Visual%20Leven%20rond%20sociaal%20mininmum.pdf
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Dit probleem is niet nieuw, zegt hij. Het speelde al voordat de prijzen zo extreem hard gingen 
stijgen. Maar het is nu wel erger én zichtbaarder geworden. „We hebben lang het idee 
gehad: het moet allemaal zo minimaal mogelijk. Maar dat gaat niet langer.” 

Sociaal minimum te laag 

Deze maandag, op Wereldarmoededag, publiceert de Nationale Ombudsman een rapport 
over mensen die moeten rondkomen rond het bestaansminimum: werklozen in de bijstand, 
mensen met een handicap die alleen een kleine deeltijdbaan kunnen doen, ouderen met een 
onvolledige AOW-uitkering, vluchtelingen die net hun verblijfsstatus hebben. 

Zijn hardste conclusie: het sociaal minimum is te laag. Dat is het bedrag dat volgens de 
overheid minimaal nodig is om van te leven. En dat bepalend is voor de hoogte van de 
bijstandsuitkering, die nu netto 1.100 euro is voor een alleenstaande. 

„Als ik bekijk wat mensen nu nodig hebben om van te leven”, zegt hij in zijn kantoor in Den 
Haag, „dan is de slotsom: dat is te weinig. Zo simpel is het.” Nu komen daar nog allerlei 
toeslagen bovenop – voor de huur, zorgverzekering en kinderen. „Maar daar zijn mensen 
onvoldoende zeker van: misschien wordt het wel teruggevorderd.” 

Lees ook: Open dag bij de Voedselbank in Venlo: veel vragen en (te) veel vooroordelen 

Schepje bovenop 

Zijn woorden staan in contrast met de miljardenpakketten die het kabinet op Prinsjesdag 
bekendmaakte, vooral om de lage en middeninkomens te ondersteunen. Een prijsplafond 
voor energie. Een nieuwe energietoeslag van 1.300 euro voor de laagste inkomens. En 10 
procent stijging van het minimumloon en uitkeringen als de AOW en bijstand. 

Daar komt bij dat het kabinet voor het eerst een minister voor armoedebeleid heeft: 
vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie). Zij heeft zichzelf als doel gesteld om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit, in vier jaar tijd te halveren. 

Je zou dus kunnen zeggen: dit onderwerp is al topprioriteit voor het kabinet. „Er zijn enorme 
ambities”, zegt Van Zutphen. „Maar die zijn inmiddels ook een beetje gesmoord in de inflatie 
en de energiecrisis.” Zo stijgen de prijzen dit jaar met zo’n 10 procent, waardoor de 
verhoging van de bijstand feitelijk een inflatiecorrectie is. „Dus mijn vraag is nu: kan er nog 
een schepje bovenop?” 

Gemeenten 

Gemeenten zijn nu veel te veel tijd, geld en energie kwijt aan inkomensregelingen om de 
laagste inkomens te stutten, vindt Van Zutphen. „En de controle daarop.” Ook daarom vindt 
hij dat de landelijke overheid een hoger, „leefbaar” inkomen moet garanderen. Gemeenten 
kunnen hun „mensen, aandacht en geld” dan gebruiken voor bijvoorbeeld de persoonlijke 
begeleiding van inwoners naar werk, of bij de verduurzaming van hun huis. 

Bovendien, zegt hij: „Als je de geldzorgen van mensen niet wegneemt, kunnen ze zelf ook 
nauwelijks nadenken over: waar zal ik werken, welke opleiding ga ik doen. Dan zijn ze alleen 
bezig met overleven.” 

Lees ook: Wat als je de energierekening echt niet kunt betalen? En hoe voorkom je dat de 
deurwaarder op de stoep staat? 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221015_97343759
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_96641995
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_96641995
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Bijzondere bijstand voor energiekosten (email-provider.eu) 

Fouten van de jaren zeventig 

Hoe hoog het sociaal minimum moet worden? Dat vindt Van Zutphen een vraag voor de 
politiek. Wel verwacht hij tempo. Het kabinet besteedde deze vraag afgelopen zomer uit aan 
een commissie van wijzen. Die gaat berekenen welk budget nodig is om van rond te komen, 
voor verschillende huishoudtypes – en krijgt daarvoor een jaar de tijd. Tot onvrede van de 
Ombudsman. „We weten al heel veel. Het budgetinstituut Nibud heeft veel kennis. Dan 
moeten we toch kunnen constateren wat het bedrag moet zijn?” 

Tegelijk waarschuwen sommige economen dat het kabinet nu al te veel geld verschuift van 
rijk naar arm. Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau, waarschuwde 
vorige week dat „fouten van de jaren zeventig” herhaald worden. Zijn punt: met hoge 
uitkeringen wordt het minder lonend om aan het werk te gaan. 

„Dat zou goed kunnen”, zegt Van Zutphen. „Maar ik kijk naar de actuele situatie en zie 
mensen die niet genoeg hebben om van te leven. Dan vind ik dit geen argumenten om te 
zeggen: jij mag er niks bij krijgen.” En ja, zegt hij, de overheid zal deze mensen actiever dan 
nu moeten begeleiden naar werk of een opleiding. 

Perverse systemen 

De Ombudsman vindt overigens óók dat het voor mensen rond het bestaansminimum vaak 
niet lonend is om te gaan werken. Hij wijst vooral op „pervers werkende systemen”. „Mensen 
met een beperking dúrven bijvoorbeeld vaak niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt.” 

Door hun handicap kunnen zij vaak alleen in deeltijd werken. Ook zijn ze veelal afhankelijk 
van onzekere flexcontracten, soms met wisselende uren. Dat leidt tot onzekerheid: hoe wordt 
het loon verrekend met de uitkering? Worden er toeslagen teruggevorderd? „Iedereen wil dat 
deze mensen meedoen. Dat verhinder je als zij steeds moeten nadenken: als ik ga werken, 
wat gebeurt er dan?” 

Die onzekerheid leidt er ook toe dat mensen uitkeringen en toeslagen weigeren, hoort Van 
Zutphen. „Mensen zeggen: ik durf niks meer te vragen aan de overheid, want je weet niet of 
dat nog eens als een boemerang terugkomt.” 

Juist daarom, vindt Van Zutphen, moet „de bodem omhoog”. „Wat mensen minimaal nodig 
hebben, moeten ze gegarandeerd krijgen.” 

 

25. Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023 

Bron: VNG 19 oktober 2022 

De nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief is 23 juli 2023. Het wetsontwerp heeft als 
doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Per 1 januari 2023 
wordt wél de kostendelersnorm voor jongeren verhoogd van 21 naar 27 jaar. 

 

https://schuldinfo-scholing-en-advies.email-provider.eu/web/y9mmrqnuod/ppeuxzebue/drywjzetf7/f05ocwdpej
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Vertraging 

Het wetsontwerp liep vertraging op in de politieke besluitvorming. In juli dit jaar ging de 
Tweede Kamer akkoord met de inhoud van het wetsontwerp (dat al dateert uit 2019). Pas nu 
ligt het ter behandeling in de Eerste Kamer. Dat is te laat om 1 januari 2023 als 
invoeringsdatum te kunnen halen en de wet tijdig te publiceren in het Staatsblad. 

Kostendelersnorm 

De VNG en SZW hebben afgesproken dat per 1 januari 2023 wél de kostendelersnorm voor 
jongeren wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar (die bij nota van wijziging in het wetsontwerp is 
ingebracht) en de in het wetsontwerp neergelegde vrijlatingsbepalingen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. 

Vanuit het oogpunt van bestaanszekerheid voor betrokkenen vonden we het wenselijk deze 
(inkomens)wijzigingen zo snel mogelijk in te voeren. Het betekent dat ouders gekort worden 
op hun uitkering als hun inwonend kind 27 jaar wordt in plaats van 21 jaar, zoals nu het geval 
is. 
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26. Na wekenlange, noodgedwongen sluiting gaat Bie Zefke 
binnenkort weer open voor dak- en thuislozen in Sittard 
 
Door Marjolein Welling dagblad de Limburger 20 oktober 2022 

 

 

Delen van het pand van Bie Zefke zijn zwaar vernield.  © Archief De Limburger/Annemiek Mommers 

 

Sittard 
 
Bie Zefke gaat zo snel mogelijk weer open. De dagopvang voor dak- en thuislozen in Sittard 
maakt een doorstart op dezelfde locatie aan de Kennedysingel als waar zij al zaten. 
Daarvoor moet het zwaar vernielde pand eerst worden hersteld. 
 
Bie Zefke sloot begin deze maand noodgedwongen zijn deuren. Door vernielingen en diefstal 
is er geen verwarming, water en stroom in het gebouw. Ramen zijn kapotgeslagen, 
meterkasten gesloopt en koperen leidingen gestolen. Toch wil het bestuur nu een doorstart 
maken op dezelfde locatie aan de Kennedysingel. „Wij willen vooral voorkomen dat onze 
bezoekers meerdere keren moeten verhuizen”, zegt Henk Wetzels, voorzitter bij Bie Zefke. 

Lees ook: Dak- en thuislozen radeloos door sluiting dagopvang Bie Zefke in Sittard: ‘Wij 
komen nu op straat te staan, zonder eten en in de kou’ 

Dichttimmeren 

Een grote ruimte in het pand gaat nu dienen als tijdelijke plek voor de dagopvang. Nog deze 
week wordt hier met herstelwerkzaamheden gestart, zoals het dichtmaken van de kapotte 
ramen en later het realiseren van elektriciteit en verwarming. Water is inmiddels aanwezig. 
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de werkzaamheden naar verwachting 
enkele weken in beslag zullen nemen. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95223564
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221004_95223564
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Om te voorkomen dat na de werkzaamheden opnieuw vandalisme plaatsvindt, wordt deze 
ruimte hermetisch afgesloten van de rest van het pand. Het bestuur van Bie Zefke vermoedt 
dat voornamelijk een kleine groep bezoekers verantwoordelijk is geweest voor de 
vernielingen. Via onder meer kruipruimtes en het inslaan van ruiten kwamen zij het gebouw 
binnen. Alle ramen en deuren die toegang bieden tot het pand worden dan ook 
dichtgetimmerd, met uitzondering van de nooduitgang en hoofdingang. 

Lees ook: Bie Zefke in Sittard biedt dak- en thuislozen ondanks sluiting soep, boterhammen 
en toilet 

Tijdelijk 

Nog steeds moet er een vast onderkomen voor Bie Zefke gevonden worden. Toen de 
dagopvang zo’n twee jaar geleden in het pand aan de Kennedysingel trok, was het al bekend 
dat het gesloopt ging worden. Voor 1 november dit jaar moest er een nieuwe locatie 
beschikbaar zijn. De sloop van het pand op de Kennedysingel is nu uitgesteld tot medio 
2023. 

Het college van B en W van Sittard-Geleen liet eerder deze maand aan de raad weten dat 
het vinden van een permanente locatie moeilijker blijkt dan gedacht, onder meer omdat 
vastgoed voor commerciële verhuur te duur is voor een stichting als Bie Zefke en er 
voldoende draagvlak moet zijn voor omwonenden voor het vestigen van de 
inloopvoorziening op een nieuwe locatie. 

Lees ook: Bezoekers van inloophuis Bie Zefke in Sittard staan voor dichte deur: ‘Was ik 
maar een Oekraïense vluchteling, lag ik nu in een hotel met alles erop en eraan’ 

Toezicht 

Omwonenden zullen per brief worden geïnformeerd dat Bie Zefke de locatie weer in gebruik 
neemt. Hier wordt een vast aanspreekpunt bij de gemeente in benoemd waar mensen 
terecht kunnen als er bijvoorbeeld sprake is van overlast. Tevens zullen boa’s frequenter 
langslopen en verkent de gemeente nu de mogelijkheid om een mobiele camera op deze 
locatie te plaatsen. 

 

27. Energie minder snel afgesloten 

 Bron: ANP  26 oktober 2022 

 

© Gerard Til/ANP 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221007_95250757
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221007_95250757
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221008_94661998
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221008_94661998
https://www.binnenlandsbestuur.nl/user/88651
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Energiemaatschappijen moeten voortaan niet één, maar drie betalingsherinneringen sturen. 

Nederlanders worden vanaf woensdag minder snel afgesloten door hun energieleverancier 
vanwege nieuwe regels die energieminister Rob Jetten heeft doorgevoerd. 

Respijt 

Het gaat om een tijdelijke regeling die energiemaatschappijen onder meer oplegt om niet één 
maar drie betalingsherinneringen te versturen als mensen hun rekening niet betalen, met 
tussenpozen van veertien dagen. Dat moet huishoudens respijt geven nu de energierekening 
vanwege de oorlog in Oekraïne voor velen hoog uitpakt. 

Contact 

Energieleveranciers moeten volgens de tijdelijke regels op verschillende manieren contact 
opzoeken met de klant als die niet betaalt. Bijvoorbeeld door ze niet alleen te benaderen via 
de mail, maar ook door te bellen. Tot april 2023 worden klanten bovendien 'in principe' niet 
afgesloten van energie als ze geen rekeningen betalen. Voorwaarde is wel dat ze in contact 
blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling. 

Laatste poging 

Als iemand toch op het punt staat om te worden afgesloten van energie, dan moeten 
energiebedrijven contact opnemen met de gemeente. Deze moet op haar beurt een laatste 
poging doen om te voorkomen dat de klant wordt afgesloten. 

Plafond 

Het kabinet heeft al meerdere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen hun 
rekeningen nog kunnen betalen. Vanaf november geldt een prijsplafond op de 
energierekening. Ook worden begin volgend jaar diverse koopkrachtmaatregelen van kracht. 
Jetten verwacht dat deze maatregelen pas in de loop van de winter effect gaan hebben. 
Daarom wil hij consumenten met deze regels alvast helpen. (ANP) 

 

28. Ultimatum voor asielwet 

 ANP 25 oktober 2022 

 

 

© Pixabay 
 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/user/88651
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Volgens Bruls is het onacceptabel dat het kabinet zich niet aan de afspraken houdt. 

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen dat de asielwet die de opvang van 
vluchtelingen moet regelen er uiterlijk op 7 november is. Als de wet op die dag nog niet aan 
de Tweede Kamer is aangeboden, gaan de burgemeesters 'serieus bespreken of zij nog 
langer een rol kunnen spelen in dit onderwerp', aldus beraads-voorzitter Hubert Bruls, 
burgemeester van Nijmegen. 'Dan moeten we echt bepalen wat wij nog kunnen en willen 
doen.' 

Kabinet 

Afgelopen vrijdag moest staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor de tweede keer 
melden dat het kabinet het niet eens was geworden over de asielwet ofwel spreidingswet. In 
de wet wordt onder andere dwang geregeld voor gemeenten die weigeren mee te werken 
aan het regelen van (nood)opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zijn er volgens het 
Veiligheidsberaad ongeveer tweehonderd. Van der Burg kon vrijdag niet zeggen wanneer er 
wel een akkoord zou zijn over de wet. Dat is de burgemeesters in het verkeerde keelgat 
geschoten. 

Onacceptabel 

Volgens Bruls is het onacceptabel dat het kabinet zich niet aan de afspraken houdt, terwijl 
van de gemeenten en veiligheidsregio's een grote inspanning wordt gevraagd in de 
asielopvang. Er was al tweemaal een datum vastgelegd voor het in omloop brengen van de 
wet. Dat de wet er snel zou komen was ook grondslag van het bestuursakkoord dat 
gemeenten eerder dit jaar sloten met het Rijk. Het Veiligheidsberaad stuurde vorige week 
nog een brief aan Van der Burg met voorstellen voor het afbouwen van de crisisnoodopvang 
in de loop van volgend jaar, aangezien het helemaal geen taak van gemeenten is. Maar die 
brief is overbodig geworden nu de wet niet is ingediend. 

Het Veiligheidsberaad komt op 7 november weer bijeen. 

 

29. Burgemeesters willen overzicht van achterstanden opvang 
asielzoekers 

 ANP 20 oktober 2022 

Ook wil het Veiligheidsberaad dat het kabinet haast maakt met de ‘spreidingswet’, maar 
daarover wordt nog onderhandeld. 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen op korte termijn een overzicht van de 
stand van zaken rondom de asielopvang in elke gemeente. In het overzicht moet ook staan 
hoeveel achterstand elke gemeente heeft bij de opvang van asielzoekers, minderjarige 
vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. Volgens het Veiligheidsberaad zijn er zo'n 200 
gemeenten die niet aan hun taken voldoen, schrijft beraads-voorzitter Hubert Bruls in een 
brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). 

Spreidingswet 

Het Veiligheidsberaad dringt er ‘met klem’ op aan dat Van der Burg zo snel mogelijk de 
zogeheten spreidingswet aanbiedt aan de Tweede Kamer. In die wet wordt onder andere 
dwang geregeld voor gemeenten die weigeren opvang te leveren. ‘Het is van belang om 
gemeenten zo snel mogelijk inzicht te geven in wat de gevolgen zijn als ze niet aan de wet 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/user/88651
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voldoen. Dit scenario gaat gemeenten aansporen om nu al in actie te komen in de aanloop 
naar de nieuwe wet’, aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad is al langer zeer geïrriteerd over 
gemeenten die niets doen. 

1 juli 2023 

Het Veiligheidsberaad constateert dat het ‘niet haalbaar’ is dat het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) per 1 januari de organisatie van asielopvang overneemt van de 
veiligheidsregio's, zoals eerder wel was afgesproken. Het beraad stelt nu voor dat ‘elke vorm 
van ondersteuning aan het COA’ per 1 juli 2023 ophoudt. Het rijk en het COA moeten 
ondertussen de nodige stappen zetten. 

Crisisnoodopvang 

Zo zou de crisisnoodopvang op 1 april volgend jaar al moeten stoppen en moeten vanaf die 
datum alle opvanglocaties voor alle soorten vluchtelingen onder verantwoordelijkheid van het 
COA vallen. Veiligheidsregio's zouden vanaf 1 april geen alternatieve plekken meer hoeven 
te zoeken ter vervanging van crisislocaties die sluiten. De veiligheidsregio's zorgen voor het 
eind van dit jaar voor een overzicht van opvangplekken die volgend jaar nog beschikbaar zijn 
en die het COA kan overnemen. Ze melden daarbij ook hoeveel tekorten er zijn. 

Huisvesting 

Na 1 juli 2023, als het COA de opvang heeft overgenomen, kunnen de gemeenten zich meer 
inzetten voor de huisvesting van statushouders. Dat is wel een taak van gemeenten, maar 
(crisis)noodopvang regelen en coördineren niet. Het Veiligheidsberaad wijst erop dat het 
plan alleen mogelijk is als er ondertussen meer menskracht komt voor het COA en de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, als er meer centrale aanmeldlocaties komen en als 
‘uiteraard’ de spreidingswet wordt gerealiseerd. 

Huiswerk 

Over die spreidingswet zijn de coalitiepartijen en het kabinet het nog altijd niet eens , bleek 
donderdagavond. ‘Ik heb nu huiswerk gekregen en daar ga ik eventjes mee verder’, zei 
staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na overleg met de voorzitters van de Tweede 
Kamerfracties van de coalitiepartijen. Sommige partijen zijn wel optimistischer geworden dat 
er vrijdag een akkoord ligt, zoals de Kamer wil. Andere weten het zo net niet. 

Draagvlak 

‘Het is buitengewoon ingewikkeld om dit op een goede manier te doen’, zei Van der Burg na 
afloop van het gesprek. De discussies draaien volgens hem zowel om draagvlak onder de 
‘Nederlandse bevolking, die ook niet in alle gevallen zit te wachten op een azc in de 
gemeente’, als om draagvlak in het parlement. Over welk thema de coalitiepartijen het 
precies oneens zijn, wil de bewindsman niet zeggen. 

Onvermijdelijk 

Duidelijk is dat van de coalitiepartijen de VVD de meeste moeite heeft met het asielplan. De 
partij wil het liefst voorkomen dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers 
op te vangen, maar ziet inmiddels ook dat die stap onvermijdelijk is. De hoop is dat dwang 
makkelijker verteerbaar wordt door gemeenten geld in het vooruitzicht te stellen als ze meer 
mensen opvangen dan een vooraf vastgesteld minimum. Dan zou dwang in de praktijk 
minder snel nodig zijn. 
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Tijdelijk 

Ingewijden melden verder dat de VVD graag zou zien dat de asielwetgeving tijdelijk wordt. 
Met name D66 en ChristenUnie zien dat niet zitten en willen een structurelere verandering in 
de opvang. Hier is de laatste dagen veel over gesproken, net als over het aantal plekken dat 
met de wetswijziging gerealiseerd moet worden. 

Deadline 

De Tweede Kamer wil uiterlijk vrijdag van Van der Burg weten hoe hij de asielopvang wil 
spreiden en welke rol dwang daarin speelt. Eerder had hij al met onder andere de 
gemeenten en de provincies afgesproken om het plan uiterlijk 1 oktober af te hebben. ‘Ik mis 
deadline na deadline. Dat is niet goed, maar dat is wel de realiteit’, zegt de staatssecretaris 
daarover. Hoewel er de laatste dagen weinig vooruitgang werd geboekt, zegt hij nog altijd te 
denken dat er vrijdag een wetsvoorstel kan liggen dat vanaf 1 januari kan ingaan. 

Agenda 

Als er op aandringen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer veel aan het plan van Van 
der Burg gesleuteld moet worden, moet de ministerraad opnieuw akkoord gaan voor het 
wetsvoorstel naar buiten gebracht kan worden. Hoe dan ook staat het onderwerp voor 
vrijdag op de agenda, zegt Van der Burg. (ANP) 

 

30. Integratiecoach Bahaa verwelkomt Syrische statushouders in 
Roerdalen in hun moedertaal: ‘Ik heb onvrijheid gekend, daarom 
hou ik zo van de vrijheid in Nederland 
 
Door Jacqui Stroucken dagblad de Limburger 25 oktober 2022 

 

 

Bahaa Aldeen Dabbagh kent de pijn van statushouders in Roerdalen.  — © John Peters 
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Roerdalen haalde onlangs als enige gemeente die nog geen Oekraïense vluchtelingen 
opvangt de voorpagina van De Limburger. Wat Roerdalen wél heeft gedaan is een forse 
achterstand inlopen met statushouders. Met hulp van Bahaa uit Syrië. 
 
Dit jaar hebben veertig statushouders in Roerdalen een huurwoning toegewezen gekregen, 
verspreid over de zes kerkdorpen. Mede dankzij de inzet van huisvestingscoach Bahaa 
Aldeen Dabbagh, zelf van Syrische afkomst, net zoals vrijwel alle statushouders in 
Roerdalen. Met de nog in Nijmegen studerende Bahaa (27) heeft de gemeente een wel heel 
bijzondere ‘ambtenaar’ binnengehaald. Codewoord is: integratie. 

Hij is trouwens niet in loondienst zoals zijn meeste collega’s, maar zzp’er die ook in opdracht 
van andere instanties statushouders begeleidt bij hun inburgering. Zijn telefoon blijft ook na 
vijf uur ’s middags aan. „Je kunt je ook om tien uur ’s avonds eenzaam en kwetsbaar 
voelen”, zegt hij daarover. „Ik wil er gewoon altijd voor de statushouders zijn.” 

In het kader van het inburgeringsproject ‘Nieuwe Buren’ wil Roerdalen vanaf komende 
maand alles doen om de nieuwe inwoners optimaal te laten integreren nu ze eenmaal 
gesetteld zijn. Met Bahaa dus. En dús worden ze bijvoorbeeld in hun moedertaal 
verwelkomd. Dat lijkt tegenstrijdig, maar volgens de coach is dat juist niet het geval. 

Arabisch 

Hij kan het weten, vindt Roerdalen, en wel als ervaringsdeskundige. Toen hij zelf net in een 
eerste opvang in Nederland was gearriveerd, een jaar of zes geleden, veerde hij op als hij 
iemand Arabisch hoorde praten. „Dan kon ik tenminste vragen hoe laat er eten was”, zegt hij. 
„Uiteindelijk ging mijn integratie daardoor veel sneller. Als je de basis begrijpt, kun je daarna 
vijf of zes stappen overslaan.” 

Zo zijn er meer tips. Niet meteen je toevlucht zoeken tot het Engels, maar ruimte pakken om 
Nederlands te leren, adviseert hij. Werken in de horeca en duizenden gesprekjes voeren met 
jan en alleman. Het heeft hem allemaal geholpen, zegt hij. Zodanig dat hij drie jaar geleden 
besloot zich professioneel in te zetten als ‘bruggetje’ tussen statushouders en Nederlanders. 

Boos 

„Het is waar ik goed in ben”, zegt hij. „Ik ken de pijn van de Syriërs, maar ik begrijp ook de 
Nederlandse maatschappij.” En dus kan hij het wederzijds begrip vergroten, de mensen „zo 
dicht mogelijk naar elkaar toe brengen”, zoals hij het verwoordt. En waarom dat ook alweer 
allemaal nodig is? „Omdat Nederlanders anders over een tijdje héél boos worden op de 
Syriërs.” 

Aan zijn bureau klinkt hij aangepast, correct, handelt hij volgens de regels. In de 
wandelgangen valt zijn omgeslagen spijkerbroek op, een kleurig shirt, de gympen, de 
grappen en zijn lach. Gouden ringetje door de neus, zilveren kettinkje in zijn oor. Hij mompelt 
zachtjes „godverdomme”, zegt heel trendy „nice” en „leip”. 

Heimwee 

Poseren op tafel, voeten op een stoel lijkt voor Bahaa een natuurlijke houding. Geen 
doorsnee type ambtenaar. Maar bepaald ook geen doorsnee Syriër meer. Hij zit ergens 
tussen de Nederlanders en de statushouders in. En dan iets meer naar de Nederlandse kant, 
zegt hij zelf. Terug naar Syrië wil hij niet meer, heimwee heeft hij ook niet meer. De regering 
daar komt het wat hem betreft op een „fuck you” te staan. 
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Dat komt door de vrijheid, zegt hij. In Nederland mag hij zeggen dat hij geen moslim is, dat 
hij al jaren niet meer gelovig is, denkt dat er „gewoon niets” is. In Nederland hoeft hij geen 
ict-opleiding te volgen louter voor zijn status, opdat een eventueel huwelijk in de toekomst 
wordt goedgekeurd door zijn schoonfamilie. 

Vermoorden 

„Ik heb onvrijheid gekend. Ik heb in Syrië maanden in de gevangenis gezeten omdat ik drie, 
nee twee minuten gedemonstreerd heb. Ze hadden me daar zó kunnen vermoorden. En 
vanaf mijn achttiende dreigde een nieuwe gevangenisstraf van vijf jaar. Voor nog steeds 
diezelfde demonstratie. Daarom hou ik zo van de vrijheid in Nederland.” 

Of Bahaa straks ook voor de integratie van de vijftig tot zeventig Oekraïense vluchtelingen 
die nu dan toch in aantocht zijn, wordt ingezet? Het zou kunnen. „Maar hun cultuurshock is 
lang niet zo groot als die van Syriërs”, stelt hij. In 2023 moet Roerdalen volgens Bahaa 
opnieuw vijftig statushouders huisvesten. Voorlopig is er dus werk genoeg. 

 

31. Geen groen licht voor zonnepanelen op Sittardse 
huurwoningen, maar bij buren liggen ze wel: hoe kan dat? 
 
Door Geertjan Claessens dagblad de Limburger 27 oktober 2022 

 

 

Op enkele koopwoningen in de Sittardse wijk Sanderbout liggen zonnepanelen, op veel huurwoningen 
niet.  — © Ermindo Armino 

 

Sittard  
 
Op 29 monumentale huurwoningen in Sittard mogen volgens ZOwonen geen zonnepanelen 
worden gelegd. Maar kopers van huizen in hetzelfde blok plaatsten ze wel. Hoe is dat 
mogelijk? 
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Terwijl de energieprijzen de pan uit rijzen krijgen huurders van een aantal monumentale 
panden in de Sittardse wijk Sanderbout geen zonnepanelen. Dat leidt tot ergernis, omdat 
een aantal buren die een woning in hetzelfde blok kochten wel collectoren op hun daken 
legden. Dat lijkt krom. „Ontzettend jammer voor onze bewoners, zeker met de huidige hoge 
energiekosten”, reageert ZOwonen. 

Discriminatie van huurders? Dat ligt iets genuanceerder, zegt secretaris Fons Gulikers van 
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). „ZOwonen voerde vooroverleg met ons 
over de zonnepanelen. Wij hebben liever niet dat die zichtbaar zijn, maar kunnen niets 
verbieden. We hebben geadviseerd ze niet te plaatsen. Dat was nog voor de oorlog in 
Oekraïne.” Voor de plaatsing is formeel een vergunning nodig, maar de woningeigenaren 
lieten de collectoren plaatsen zonder toestemming te vragen. Handhaven is lastig, weet 
Gulikers. „Dan moet je ook bekijken of die panelen gelegaliseerd kunnen worden.” 

Lees ook: Zonnepanelen mogen in beschermd gebied Brunssum 

Gulikers denkt dat de gemeente er vanwege de energiecrisis niet aan ontkomt de regels te 
heroverwegen. „Dit is erg actueel, er komen meer aanvragen om zonnepanelen te plaatsen. 
Daar moeten we iets mee.” 

Lees ook: Zonnepanelen mogen straks wel te zien zijn op monumentale gebouwen in 
Roermond 

Intussen hebben bewoners van de Ericastraat, Irisstraat, Resedastraat en Leliestraat weinig 
begrip. Een huurster foetert dat ze geen zonnestroom krijgt, terwijl de plaatsing al geregeld 
leek. Een bewoner van een koopwoning reageert kort: „Dit is mijn eigen huis, ik hoef geen 
toestemming te vragen voor zonnepanelen.” Overigens heeft ZOwonen huurwoningen in de 
wijk wel verduurzaamd met isolatie en dubbel glas. 

De gemeenteraadsfractie van Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen over de kwestie 
gesteld. De gemeente wil die beantwoorden voor ze reageert op vragen van De Limburger. 

 

32. Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan 
jongeren met schulden 

Bron Rijksoverheid 27 oktober 2022 

Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister 
Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente 
Amsterdam en DUO een pilot starten om hier beter inzage in te krijgen en jongeren sneller 
hulp te bieden. Via een internetconsultatie kunnen mensen meedenken over de plannen. 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190924_00124442
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221011_95600803
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221011_95600803
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Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Dit lijkt goed nieuws, maar 
het komt vaak voort uit het niet goed op de radar hebben van deze doelgroep. Om te 
onderzoeken hoe dit beter kan, starten de gemeente Amsterdam en DUO een proef waarbij 
zij contactgegevens en informatie over betalingsachterstanden uitwisselen. Het gaat om 
achterstanden van tenminste 270 euro. Wanneer DUO zelf geen contact krijgt met een 
jongere op een betalingsherinnering of een aanbod tot een betalingsregeling, geeft het een 
signaal door aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens contact op met de jongere 
om een aanbod te doen voor schuldhulpverlening. De Autoriteit Persoonsgegevens is om 
advisering gevraagd in verband met de gegevensuitwisseling. 

Minister Schouten: “De aanpak van schulden vraagt om samenwerking. Dit gebeurt al 
veelvuldig, maar door signalen op een verantwoorde manier te delen tussen in dit geval DUO 
en de gemeente kan er gerichter en sneller hulp worden geboden. Jongeren worden actief 
en persoonlijk benaderd, wat naar verwachting de drempel verlaagt om hulp te accepteren. 
En hoe eerder we hulp bieden, hoe kleiner de kans dat schulden verder oplopen. Dit laatste 
is voor alle betrokkenen van groot belang.” 

Brede aanpak vroegsignalering 

De proef in Amsterdam duurt een jaar, waarna deze wordt geëvalueerd en afhankelijk van de 
uitkomsten een vervolg krijgt. Gemeenten kijken ook breder naar het eerder in beeld krijgen 
van schulden. Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt dat zij voor dit jaar 35 
miljoen euro extra ontvangen voor gerichte hulp via onder meer de vroegsignalering van 
schulden. Ook voor 2023 en 2024 stelt het kabinet aanvullend budget beschikbaar voor de 
gemeentelijke schuldhulpverlening. 
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33. FNV: Werkgevers sociale werkbedrijven muisstil 

Bron: FNV 27 oktober 2022 

Vandaag is een eerste ludieke actie gehouden richting de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). FNV Sociale Ontwikkelbedrijven vindt namelijk dat de werkgevers van 
sociale werkbedrijven te weinig doen om de werknemers financieel tegemoet te komen voor 
de gestegen prijzen. 

 

Foto: FNV 

Floor Provoost, bestuurder FNV Sociale Ontwikkelbedrijven: ‘De werkgevers (gemeenten en 
SW-bedrijven) erkennen dat hun werknemers het financieel heel moeilijk hebben, maar als 
de portemonnee getrokken moet worden blijft het muisstil.’  

Weinig moeite 

De werkgevers geven aan geen geld te hebben om de lonen te verhogen. Provoost: ‘De FNV 
erkent dat de sector na alle bezuinigingen nog steeds tekorten heeft, maar niets doen 
richting werknemers is geen optie. Dan moet je maar harder je best doen om dat geld van 
het kabinet te krijgen.’ Volgens de vakbond doen de werkgevers daar nu te weinig moeite 
voor. Bovendien steekt het de vakbond dat werkgevers nog altijd niet hebben gereageerd op 
een vraag die al vijf maanden geleden gesteld is. Provoost: ‘We hebben gevraagd wat er wèl 
mogelijk is om de werknemers tegemoet te komen.’ 

Petitie 

FNV is onlangs een petitie gestart om de eisen voor financiële compensatie kracht bij te 
zetten en werkgevers een handje te helpen richting Den Haag. De FNV wil dat op 1 januari 
2023 álle werknemers in de sociale werkvoorziening 10% meer loon krijgen en niet alleen de 
werknemers die het minimumloon verdienen. Ook wil de vakbond dat de 
reiskostenvergoeding omhooggaat van € 0,10 naar € 0,21 cent per kilometer. Provoost: 
‘Voor iedereen zijn de kosten omhoog gegaan, dus iedereen die in deze sector werkt, 
verdient een financiële compensatie.’ 
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Kleine toezegging 

Tijdens een overleg op 1 juli jl. met werkgevers heeft de vakbond  laten weten graag samen 
op te trekken naar Den Haag. Maar er is nog steeds geen gesprek met minister Carola 
Schouten gepland. Werkgevers zeggen wel mondeling hun steun toe, maar ze willen de 
petitie niet ondertekenen.’ Tijdens de actie vandaag deed Raymond Vlecken, burgemeester 
van de gemeente Weert en voorzitter van de werkgeversdelegatie bij de cao-
onderhandelingen, de toezegging dat hij deze week nog contact opneemt met minister 
Schouten om een afspraak te maken. Provoost: ‘We hebben weer een klein beetje hoop.’ 

Minimumloon 

Er werken zo’n 100.000 mensen bij de sociale werkbedrijven. Veel van hen verdienen het 
minimumloon of net iets daarboven. Jan Braem is actief lid van de FNV: ‘Rondkomen is voor 
mij en mijn collega’s al lastig, maar met deze inflatie is het niet meer te doen. Het 
minimumloon stijgt op 1 januari 2022 wel met 10%, maar de groep werknemers die net iets 
meer verdient dan het minimumloon heeft daar helemaal niets aan.’  

 

 


