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Betreft gevraagd advies nota Participatie van statushouders vanaf 2019
Kenmerk 2018-003 P

Geacht College,
Uw Adviesraad heeft met belangstelling kennis genomen van de conceptnota Participatie van
statushouders vanaf 2019, het getuigt van een uitgebreid onderzoek . Helaas is het ons niet gelukt om
volledig te adviseren.
De werkgroep participatie heeft informatie ingewonnen bij de partners zoals Vluchtelingenwerk, ut
Huus, Taalpunt Olst-Wijhe en de samenleving Olst-Wijhe en acht om die reden dit een reactie
gebaseerd op ervaringen van ervaringsdeskundigen.
De reactie luidt als volgt.
●

●

●

De werkgroep participatie vindt dat het plan te veel steunt op vrijwilligers en zij wil hierover
haar zorg uitspreken en komt hierbij tot de volgende vragen. Wat doet de gemeente om
deze groep vrijwilligers te ondersteunen en op te leiden? Op welke wijze borgt de gemeente
dat deze vrijwilligers een gezamenlijk doel nastreven?
Statushouders krijgen een lening van de kredietbank. De kredietbank hanteert een
rentepercentage van 11,8 %. Ons bereiken signalen dat er in de praktijk een
inkomensafhankelijke compensatie gegeven wordt van 40%. Hiermee zou het
rentepercentage op om en nabij 7,2 % komen, indien men onder het bijstandsniveau zou
komen. De werkgroep participatie is van mening dat er voor deze bijzondere groep inwoners
de afspraak is gemaakt dat zij een rentepercentage zouden moeten betalen van 4,8%, die
niet inkomensafhankelijk zou mogen zijn. Klopt onze informatie dat er in de praktijk een
statushouder 7,2% rente (inkomensafhankelijk) betaalt over een lening verstrekt door de
kredietbank? En zo ja, waarom zijn de eerder gemaakte afspraken van 4,8 % verlaten?
Het is de adviesraad bekend dat niet in iedere cultuur vrouwen dezelfde rechten hebben als
mannen. Ons hebben signalen bereikt dat vrouwen van statushouders veel thuis blijven en
nauwelijks buitenshuis komen. Zijn deze signalen de gemeente bekend? Zo ja, wat doet de
gemeente concreet er aan om deze vrouwen te bereiken, teneinde hen te laten integreren in
de Nederlandse samenleving op een wijze, dat zij er van bewust zijn, dat zij dezelfde rechten
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hebben als een ieder? Worden met hen, die veelal nareizigers zijn ook de drie gesprekken
gevoerd in de eerste veertien maanden of wordt alleen met de hoofdpersonen (referent)
deze gesprekken gevoerd? Indien met de nareizende vrouwen geen gesprekken gevoerd
worden, op welke wijze wil de gemeente hen dan bereiken?
Vanuit de landelijke media is bekend dat de groep Eritreërs zich moeilijk laten integreren in
de Nederlandse samenleving, vanuit een wantrouwen jegens de overheid. De gemeente OlstWijhe heeft er voor gekozen om niet aan te sluiten bij de andere Overijsselse gemeenten
voor wat betreft een gezamenlijk plan van aanpak, waarbij landgenoten uit het land van
herkomst worden ingezet om hen te integreren. Wat voor een alternatief plan van aanpak
heeft de gemeente Olst-Wijhe om juist deze groep statushouders te laten integreren?

Graag gaan wij met u in gesprek over uw conceptreactie.
Met vriendelijke groeten
Adviesraad Samenleving Olst Wijhe
S. Kolkman
voorzitter
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