
Vragen ex artikel 41, Afwijzing subsidie Vluchtelingenwerk. 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van het besluit van het college van B&W op 1 mei jl. heeft de PvdA vragen over 

het afwijzen van extra subsidie aan Vluchtelingenwerk. Het college is van mening dat 

Vluchtelingenwerk Oss zich 'enkel' moet richten op haar kerntaak: maatschappelijke begeleiding 

van statushouders en nareizigers. Voor de complexere vraagstukken en situaties is ONS Welzijn 

binnen de gemeente Oss de aangewezen organisatie.  

 

Vooral gezien de extra taken op het gebied van gezinshereniging vindt mijn fractie het een 

opmerkelijk besluit. Vluchtelingenwerk heeft de benodigde expertise hiervoor in huis. En al eerder 

is afgesproken dat Vluchtelingenwerk in complexe situaties intensief overleg voert met ONS 

Welzijn en Thuis in Oss om deze cases over te dragen.  

 

In het artikel op Kliknieuws geeft wethouder Ge Wagemakers verder aan: ‘ Vluchtelingenwerk 

doet uitstekend werk, maar de bestaande organisaties moeten dit in hun reguliere takenpakket 

opnemen’. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie de volgende vragen: 

1. Voor welke activiteiten heeft Vluchtelingenwerk de extra subsidie aangevraagd?  

En zijn die activiteiten wettelijke taken? 

2. Wat is de reden van de afwijzing, terwijl er een extra taakstelling ligt?  

3. Vluchtelingenwerk is vaak het eerste aanspreekpunt.  

Hoe voorkomt u dat deze mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden?  

4. Hoeveel cases, waar in het collegebesluit over gesproken wordt, zijn er in 2017 

overgedragen van Vluchtelingenwerk Oss naar ONS welzijn en Thuis in Oss? 

5. Uit het collegebesluit valt op te maken dat Vluchtelingenwerk, ONS Welzijn en 

Thuis in Oss samen moeten werken. Houdt het college in de gaten dat deze 

samenwerking goed verloopt?  Indien ja, kan het college daar een toelichting over 

geven? 

6. Hebben ONS Welzijn en Thuis in Oss voldoende capaciteit en kennis en expertise 

om deze extra taakstelling aan te kunnen ? En zo ja, is daar afstemming over geweest 

met Ons Welzijn en Thuis in Oss  

 

 

Namens de PvdA-fractie 

Ehssane Gounou 
 


