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 Subsidieverlening Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

1. Kennis te nemen van het besluit tot subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk Midden 
Nederland voor het  jaar 2014 ter hoogte van € 14.000,--. 

2. In te stemmen met de overheveling van € 9.000,-- van de bestemmingsreserve knelpunten 
inburgering naar de begrotingspost vluchtelingenwerk (662100/42530) ten behoeve van 
subsidieverlening 2014 vluchtelingenwerk. Dit meenemen in de 1e firap 2014. Na  
overheveling resteert een bedrag van  € 362.210,-- in de bestemmingsreserve. 

 
INHOUD 

 
INLEIDING 

Vluchtelingenwerk heeft conform de subsidievoorwaarden, een activiteitensubsidie 
aangevraagd van € 14.000,-- voor het jaar 2014. Bij deze aanvraag hebben zij net als 
voorgaande jaren rekening gehouden met de bezuinigingen van de gemeente.  
Wij hebben besloten om Vluchtelingenwerk Midden Nederland voor het jaar 2014 een subsidie 
te verlenen van € 14.000,-- onder het voorbehoud dat de raad instemt met een overheveling 
van € 9.000,-- van de bestemmingsreserve knelpunt inburgering naar de begrotingspost voor 
subsidieverlening Vluchtelingenwerk Midden Nederland. 

 
ARGUMENTEN 

1.1. Subsidie Vluchtelingenwerk wordt afgebouwd. 
In 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en Vluchtelingenwerk 
Midden Nederland. Doel van het gesprek was om Vluchtelingenwerk kenbaar te maken dat de 
gemeente in het kader van de ombuigingen die door de landelijke overheid zijn ingezet, de 
subsidie voor vluchtelingenwerk stapsgewijs zal afbouwen.  
 

1.1. Subsidie Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van Statushouders wordt afgebouwd 
 

Op 11 maart 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en 
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. Reden van dit gesprek was om aan te geven dat de 
gemeente Dronten in het kader van de landelijke bezuinigingen haar subsidie voor 
Vluchtelingenwerk moet afbouwen. (Memo van het gesprek met Vluchtelingenwerk ligt ter 
inzage). Destijds is er tussen de toenmalige wethouder sociale zaken en vluchtelingenwerk 
ook gesproken over mogelijke alternatieven om de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk 
en begeleiding van vluchtelingen/statushouders wel te kunnen financieren. Als mogelijke 
optie is financiering uit het participatiebudget aangegeven.  
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De afbouw ziet er als volgt uit: 
2011 € 20.000,-- 
2012 € 15.000,-- 
2013 € 10.000,-- 
2014 €   5.000,--  
2015 nihil. 
 
1.2. De activiteiten voor de statushouders blijven gewenst en passen bij het beleid van de 

gemeente.  
De gemeente Dronten heeft als een van de beleidsuitgangspunten geformuleerd dat iedereen 
naar vermogen participeert in de samenleving en dat zij voor de degene die dat niet of nog niet 
kan ondersteuning biedt.. Dit geldt ook voor ‘vluchtelingen’ die hier wonen of die zich gaan 
vestigen. Een goede ondersteuning c.q. start in de lokale samenleving betekent dat mensen 
eerder integreren, hun weg weten te vinden en niet of minder lang afhankelijk zijn van 
inkomensondersteuning door de gemeente. Inzet op begeleiding ook van de overige 
gezinsleden is belangrijk voor participatie en integratie in de lokale samenleving. 
Vluchtelingenwerk Midden Nederland heeft in de loop van de jaren bewezen op een goede en 
adequate manier ondersteuning te bieden aan vluchtelingen en asielgerechtigden. Bij haar 
aanvraag heeft zij voor 2014 dan ook een activiteitenplan ingediend waarin zij hun 
dienstverlening uitgebreid beschrijven. De activiteiten worden uitgevoerd door (vrijwillige) 
medewerkers van Vluchtelingenwerk. 

 
Vluchtelingenwerk heeft aangegeven dat zij haar werkzaamheden niet kan verrichten voor het 
subsidiebedrag wat nu in de gemeentelijke begroting is opgenomen (€ 5.000,-). Zij heeft sinds 
2012 geschrapt in haar taken en maatregelen genomen om de kosten te verlagen. De kosten 
van maatschappelijke begeleiding worden nu ook buiten de subsidie gehouden. Tussen 
gemeente en vluchtelingenwerk is regelmatig contact geweest over het schrappen van taken en 
het belang van de begeleiding die zij biedt aan vluchtelingen. In 2011 en 2012 is al aangegeven 
dat de gemeente het werk van Vluchtelingenwerk belangrijk vindt en jaarlijks een afweging zal 
maken in hoeverre (aanvullende) subsidie mogelijk is.  
Om kostendekkend te kunnen werken is voor 2014 een aanvullend budget nodig van € 9.000,--.  
 
Komend jaar (2015) is de subsidie op nihil gesteld. Gelet op de ontwikkelingen binnen het 
sociale domein zal ook de visie op inburgering en begeleiding van vluchtelingen in de bredere 
kijk op participatie dit jaar meegenomen worden in de participatiediscussie. Het tweede halfjaar 
zal de raad een voorstel ter besluitvorming voorgelegd krijgen. 

 
Een van de consequenties als de subsidie wegvalt is dat de doelgroep ergens anders hulp en 
begeleiding moet zoeken en de vraag is dan of zie die ook gaan krijgen. De kans is groot dat 
deze toch al kwetsbare doelgroep tussen de wal en het schip gaat vallen, omdat alle 
begeleiding en ondersteuning niet meer wordt geboden op het moment dat men een status 
krijgt.  

 
1.3. De aanvullende subsidie kan worden verstrekt uit de bestemmingsreserve inburgering. 
In 2011 zijn extra gelden ontvangen voor inburgering omdat de gemeente er in is geslaagd circa 
80 extra inburgeraars een inburgeringstraject aan te bieden binnen de daarvoor gestelde 
termijn van uit het rijk. Deze middelen zijn ondergebracht in een zgn. bestemmingsreserve 
inburgering. De stand van deze reserve is € 371.210,--. Hieruit kan het bedrag van € 9.000,-- 
worden bekostigd. 
 

 KANTTEKENINGEN  

 
Voor de jaren na 2014 heeft Vluchtelingenwerk aangegeven dat de volgende stap in het  
afbouwen van de subsidie niet op te vangen is. Op voorhand is niet aan te geven of er een 
subsidierelatie zal moeten worden voortgezet, feitelijk gaat het dan om nieuw vorm te geven 
beleid. De gemeente zal dan ook dit jaar haar visie op vluchtelingen/statushouders moeten 
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formuleren. In de tweede helft van 2014 zullen voorstellen gedaan worden binnen de brede 
discussie over participatie in de lokale samenleving.  

 
 
 

 
 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 
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