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Geachte raadsleden,   
 
Op vrijdag 4 november 2022 zijn er schriftelijke vragen ontvangen van de PvdA over het financieel ontzorgen 

van statushouders. Deze brief beantwoordt de gestelde vragen. Voorafgaand aan de beantwoording van de 

vragen geef ik graag mee dat de financiële situatie van deze kwetsbare groep een aandachtspunt is en mijn 

aandacht heeft, zeker in het licht van de huidige inflatie. 

 

Deel 1 

Vraag 1: 

Kan de wethouder uitleggen hoe het proces van ontzorgen is ingericht in de gemeente Barendrecht? 

 

Antwoord: 

Vanaf het moment van huisvesting in de Gemeente Barendrecht worden voor bijstandsgerechtigde status-

houders betalingen verricht uit de bijstandsuitkering voor in ieder geval zes maanden. Dit betreft de huur, de 

zorgverzekering, water, gas en elektriciteit. Bij de begeleiding van de eerste vestiging spelen diverse partijen 

een rol. Onze uitvoering zorgt samen met Vluchtelingenwerk voor alle administratie rondom het ontzorgen. 

Hierbij valt te denken aan persoonsgegevens, toeslagen, machtigingen, huurcontract en nota, gemeentelijke 

aanvraagformulieren. 

 

Vraag 2: 

Zonder toeslagen is een bijstandsuitkering niet toereikend om van te leven. Uit de praktijk blijkt dat het aan-

vragen en toekennen van toeslagen een aantal maanden duurt met als gevolg dat er in de eerste maanden 

nauwelijks financiële ruimte is voor statushouders. Daarnaast vraagt financieel ontzorgen goede afstemming 

tussen veel verschillende partijen zoals zorgverzekeraars, belastingdienst, woningcorporaties en de organi-

saties die vaste lasten inhouden. De PvdA heeft signalen gekregen dat het vaak voorkomt dat er bijvoor-

beeld dubbele afschrijvingen plaatsvinden door o.a. systeemfouten met als gevolg dat gezinnen geen leef-

geld meer overhouden en de eerste drie maanden aangewezen zijn op de voedselbank. Dit ondanks alle 
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toeslagen en regelingen waar zij een beroep op kunnen doen. Herkent u dit probleem? Zo ja, wat doet de 

gemeente om deze kwetsbare doelgroep hierin te ondersteunen? 

 

Antwoord: 

Het is een bekend probleem dat de eerste twee maanden financieel lastig kunnen zijn door administratieve 

verwerkingen. In de partijen waarmee de gemeente moet afstemmen kan een onderscheid gemaakt worden 

in partijen waar de beïnvloeding klein is (zoals COA, IND, Belastingdienst, zorgverzekeraar, energiebedrij-

ven, waterleidingbedrijf) en onze Barendrechtse partners waar we nauw mee samen werken om het proces 

van ontzorgen goed in te regelen (zoals woningcorporaties, Vluchtelingenwerk). Bij iedere klant wordt er ge-

keken of er voldoende leefgeld overblijft en zo nodig wordt hier maatwerk op toegepast. Dit kan zijn in de 

vorm van een bijzondere bijstand, het gebruik van inrichtingsgelden voor leefgeld, een lager voorschot ener-

gierekening. Onderdeel van de maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk is om hierin ondersteu-

ning te bieden. 

 

Vraag 3 

Wat is het beleid van de gemeente om te voorkomen dat statushouders te maken krijgen met betalingsrege-

lingen of schuldhulpverlening? 

 

Antwoord: 

Er zijn verschillende instrumenten die hier voor worden ingezet: 

- Financieel ontzorgen voor zes maanden; 

- Mogelijke verlenging van het financieel ontzorgen; 

- Onderdeel van de Maatschappelijke Begeleiding; 

- In het buddy project Goede Buur wordt er specifiek aandacht besteed aan de financiële component 

- De preventiemedewerkers schuldhulpverlening geven begeleiding om statushouders financieel red-

zaam te maken; 

- Het reguliere beleid schuldhulpverlening. 

 

Vraag 4 

Hoe wordt er omgegaan met statushouders die na zes maanden nog steeds financiële problemen hebben? 

 

Antwoord: 

Als statushouders na zes maanden niet financieel redzaam zijn, wordt de periode van het financieel ontzor-

gen verlengd. Afhankelijk van de situatie wordt het traject vanuit de preventiemedewerkers schuldhulpverle-

ning ook verlengd. 

 

Deel 2 

Vraag 1 

De nieuwe Wet inburgering 2021 is sinds januari dit jaar ingegaan. Kan de wethouder de fractie uitleggen 

waarom de gemeente Barendrecht nog niet gestart is met het bieden van educatie en/of begeleiding die 

erop gericht is om statushouders financieel zelfredzaam te maken? 

 

Antwoord 

Zoals in de beantwoording van vraag 3 van deel 1 is te lezen dat de gemeente Barendrecht hier al mee is 

gestart. De statushouders vallend onder de wet inburgering 2021 zijn gedurende het jaar ingestroomd.  
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Dit betekent dat de groepssessies als onderdeel van het financieel redzaam maken tijd nodig heeft omdat 
daar volume voor nodig is. Voor het creëren van volume speelt taal ook een rol, aangezien deze statushou-
ders in de beginfase van hun inburgeringstraject zitten. De beheersing van de Nederlandse taal is onvol-
doende voor de complexe materie. Dat betekent dat het wenselijk is om dergelijke sessies op taal in te de-
len. 
 

Vraag 2 

Wanneer gaat de wethouder hiermee starten? 

 

Antwoord: 

Hier is al mee gestart. 

 

Zoals eerder aangegeven is de financiële situatie van deze kwetsbare groep een aandachtspunt. Daarom 

dank ik de vragensteller voor de interesse in dit onderwerp. Met deze brief beschouw ik de gestelde vragen 

als beantwoord. 

 
 
Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

M.S. de Hoop BA 


