
 
 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Schriftelijke vragen ex. art. 30 van het Reglement van Orde 
Betreft: Begeleiding statushouders door Vluchtelingenwerk  
  

 Rotterdam, 21 juli 2017 
 
Geacht college, 
 
Afgelopen weekend verscheen in NRC een tweeluik over de integratie van statushouders in 
Rotterdam.  Het is een kritische beschouwing van de gang van zaken bij Vluchtelingenwerk, 1

waarover een ‘bezorgde Rotterdammer’ al aan de bel zou hebben getrokken bij het college. De 
begeleiding van Rotterdamse statushouders verloopt grotendeels via drukbezochte spreekuren, 
in plaats van via een vaste begeleider per statushouder. Een gevolg hiervan zou zijn dat 
medewerkers van Vluchtelingenwerk toegang hebben tot privacygevoelige informatie van alle 
Rotterdamse statushouders in het bestand. Dit baart ons zorgen. 
 
Een van de artikelen plaatst kritische kanttekeningen bij de complexiteit van de gemeentelijke 
procedures en regels. Nog voor de uitkering opgestart is, zouden statushouders al een rekening 
krijgen voor waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing - terwijl zij doorgaans recht hebben op 
kwijtschelding. In het artikel wordt een medewerker opgevoerd die vertelt dat 
Vluchtelingenwerk niet toekomt aan het bevorderen van een snelle integratie, omdat die 
organisatie ‘een aanzienlijk deel van de tijd steken ophaalt die de gemeente zelf heeft laten 
vallen.’ 
  
Wij vinden dat statushouders zich zo snel mogelijk moeten kunnen richten op het meedraaien in 
de maatschappij, zonder dat zij tegen onnodig veel bureaucratische muren oplopen. Wij hebben 
vertrouwen in de goede bedoelingen van Vluchtelingenwerk en al haar werknemers en 
vrijwilligers. Met onderstaande vragen hopen wij meer inzicht te krijgen in eventuele 
knelpunten bij Vluchtelingenwerk en mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente. 
 

1. In de NRC-artikelen wordt het beeld geschetst dat Vluchtelingenwerk de steken moet 
ophalen die de gemeente heeft laten vallen. Herkent u dit beeld? Waarom wel/niet? Zo 
ja, om welke soort missers gaat het? Hoe vaak komen deze eventuele missers voor en 
welke stappen worden er ondernomen om dit te corrigeren? 

1 ‘Na uren wachten zonder oplossing naar huis’, NRC, 14 juli 2017, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/14/na-uren-wachten-zonder-oplossing-naar-huis-12067486-a1566776  
‘Privacy van vluchtelingen in Rotterdam in het geding’, NRC, 16 juli 2017, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/16/het-kan-thuis-vluchtelingen-bespieden-12117159-a1566898  
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/16/het-kan-thuis-vluchtelingen-bespieden-12117159-a1566898
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/14/na-uren-wachten-zonder-oplossing-naar-huis-12067486-a1566776


2. In Rotterdam streven we ernaar om statushouders in twee jaar klaar te stomen voor hun 
inburgeringsexamen. Dat is een jaar eerder dan gebruikelijk. Bent u van mening dat 
Vluchtelingenwerk voldoende geëquipeerd is om deze doelstelling te realiseren? 
Waarom wel/niet?  

3. Heeft u inderdaad signalen ontvangen van problemen bij Vluchtelingenwerk? Zo ja, hoe 
zijn deze signalen opgepakt? 

4. Hoe ervaart u de samenwerking met Vluchtelingenwerk? 
5. Herkent u het geschetste beeld van lange wachttijden en - in sommige gevallen - 

onvoldoende kennis van regelingen en procedures bij Vluchtelingenwerk? Zo nee, hoe 
kijkt u hier dan tegenaan? Zo ja, kan en gaat de gemeente hierbij (in overleg met 
Vluchtelingenwerk) ondersteuning bieden? 

6. Klopt het dat de medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk de persoonlijke 
dossiers van 1.300 Rotterdamse statushouders kunnen inzien, ook van degenen die zij 
niet begeleiden? Zo ja, wat vindt u daarvan? 

7. Welke gegevens van statushouders wisselt de gemeente Rotterdam uit met 
Vluchtelingenwerk? Zijn er voor deze uitwisseling richtlijnen opgesteld om de privacy te 
waarborgen?  

8. Ziet u de noodzaak en mogelijkheden om: 
a. vanuit uw rol als subsidieverstrekker bij te dragen aan een kwalitatief betere 

begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk; 
b. bij Vluchtelingenwerk aan te dringen op een betere waarborging van de privacy 

van Rotterdamse statushouders; 
c. de gemeentelijke procedures m.b.t. heffingen en kwijtscheldingseisen te 

vereenvoudigen of te verduidelijken? 
 
Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
 

 
 
Nils Berndsen  Setkin Sies 
D66 ChristenUnie/SGP 
 
 


