Aan het College van burgemeester en wethouders
Postbus 149
3840 AC HARDERWIJK
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 32 van de organisatieverordening van de Gemeenteraad van
Harderwijk.
Harderwijk, 22 november 2016
Onderwerp: vluchtelingen en werk
Geacht College,
Op Vrijdag 11 november 2016 arriveerde de eerste asielzoekers op het azc in Harderwijk. De aankomende
weken zullen er steeds nieuwe bewoners bijkomen op het voormalige kazerne terrein Kranenburg-Noord.
Het centrum gaat zoals besloten opvang bieden aan 800 vluchtelingen.
Zolang een vluchteling wacht op de uitslag van zijn asielaanvraag, mag hij slechts zeer beperkt werken. Om
te mogen werken, moet het UWV een tewerkstellingsvergunning afgeven. Zo’n vergunning wordt pas
verstrekt wanneer de asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Het eerste halfjaar kan een
asielzoeker dus sowieso niet werken. Om te mogen werken, moet de asielzoeker een verklaring van het
COA aan de werkgever overleggen waarin wordt aangegeven dat uitzetting niet aan de orde is. Een
asielzoeker mag maximaal 24 weken per jaar werken.
Werkende asielzoekers zijn het COA een eigen bijdrage verschuldigd voor de kosten van de opvang en de
uitkering die zij maandelijks ontvangen om van te kunnen leven. Ze mogen de eerste 25 procent van hun
inkomsten houden, met een maximum van € 185 per maand. Verdienen ze meer dan het bedrag dat ze aan
het COA verschuldigd zijn, dan mogen ze ook de rest houden. Gemeentebelang Harderwijk-Hierden ziet dit
als positieve prikkel om mensen aan het werk te krijgen. Werk kan namelijk een belangrijke bijdrage zijn dat
mensen uit verveling niet ontsporen.
Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hebben zij geen verblijfsvergunning, dan is er een
vrijwilligersverklaring van UWV nodig. Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en
plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor
zelfstandig ondernemerschap. Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken.
•
•
•
•

Vluchtelingen willen niets liever dan snel aan het werk en volwaardig meedraaien in de maatschappij;
Werk / vrijwilligerswerk kan een belangrijke bijdrage zijn dat mensen uit verveling niet ontsporen;
Werkgelegenheid in Nederland blijft stijgen;
Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet in het vinden van werk;
Bewoners van Harderwijk en Hierden zijn niet tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte.
Het beeld is verrommeling wat met een nieuw beheerplan niet heeft geresulteerd in minder klachten.
Klachten over de openbare ruimte zijn op jaarbasis juist toegenomen, afgelopen jaar waren dit 5.261
klachten.

Bent u bereidt om:
1. asielzoekers in de gelegenheid te stelen om de verrommeling in de openbare ruimte van Harderwijk en
Hierden aan te pakken? Met als doelstelling de 5.261 klachten op jaarbasis drastisch te verminderen.
2. alle werkgevers en verbonden organisaties in Harderwijk en Hierden middels een brief in kennis te
stellen van de wettelijke mogelijkheden om vluchtelingen met een asielstatus werk aan te bieden, met
daarbij een opgestelde handreiking van Vluchtelingen-Werk-Nederland? (Zie de bijgevoegde bijlage).
3. deze oproep te delen met omliggende gemeentes van de regio Noord-Veluwe.
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