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Kennisnemen van 
De uitkomsten van het onderzoek over de mogelijkheid van het oprichten van een Stichting van de 
Werkgroep Opvang Statushouders.  
 
Inleiding 
Op 10 november 2020 heeft de Raad het college opgeroepen:  

• Te onderzoeken in overleg met WOS of het oprichten van de Stichting  WOS mogelijk is; 

• Te onderzoeken of dat voor de gemeente kostenbesparend werkt; 

• De raad uiterlijk 1 maart 2021 te informeren over de stand van zaken van dit onderzoek.  
 
 In deze raadsinformatiebrief geven wij u een korte terugkoppeling van de uitkomst van dit 
onderzoek.  
 
Informatie 
Vooraf: 
De Werkgroep Opvang Statushouders bestaat uit een groep (ca. 25) betrokken vrijwilligers. Drie 
leden van de WOS waren kartrekker. Alle WOS-vrijwilligers, waaronder ook de voormalige 
kartrekkers, hebben een vrijwilligersovereenkomst met Contour de Twern. Hierin is o.a. omschreven 
welke werkzaamheden uitgevoerd worden en welke vergoeding de vrijwilliger hiervoor ontvangt. 
Ook zijn de vrijwilligers verzekerd i.g.v. ongevallen en/of schade en is een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) opgenomen.  
 
Onderzoek tot oprichten van een Stichting WOS: 
In januari 2021 is er een gesprek geweest met de kartrekkers van de Werkgroep Opvang 
Statushouders. Bij dit gesprek waren de directeur en teamleider van Contour de Twern aanwezig en 
vanuit de gemeente de voormalig wethouder, de domeinmanager Sociaal en de coördinator 
statushouders. In dit gesprek is de motie besproken en is onderzocht of de WOS een Stichting wil 
worden.   
 
De kartrekkers van de WOS hebben de oprichting van een Stichting afgewezen daar dit andere rollen 
en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Daar zij besloten hadden zich terug te trekken uit de 
WOS is besproken op welke wijze we als gemeente de verbinding kunnen houden met de vrijwilligers 
die betrokken zijn bij de Werkgroep Opvang Statushouders. 
In gezamenlijkheid is besloten een vorm van vertegenwoordiging te organiseren vanuit de WOS 
vrijwilligers.  
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Contour de Twern, die vanuit hun opdracht betrokken is bij de ondersteuning van de WOS 
vrijwilligers, heeft dit vormgegeven. Samen met de WOS vrijwilligers is besproken op welke wijze dit 
georganiseerd kan worden. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest waarbij is geïnventariseerd 
welke rollen en welke taken er zijn voor de personen die als vertegenwoordiging aangesteld worden. 
Op grond daarvan zijn er tot op heden vier vrijwilligers die hebben aangegeven deze rol te willen 
vervullen.  
 
Op 1 juli 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden met de teamleider en sociaal werker van Contour 
de Twern, de WOS vertegenwoordiging en de coördinator statushouders van de gemeente. In dit 
overleg hebben we met elkaar kennis gemaakt en een overlegstructuur ingericht zodat er structureel 
verbinding is met de Werkgroep Opvang Statushouders.  
 
Onderzoek of het oprichten van een Stichting kostenbesparend werkt: 
Het oprichten van een Stichting werkt niet kostenbesparend.  
Het is belangrijk de facilitering van vrijwilligers te borgen alsook de continuering van dienstverlening.  
De gemeente heeft vanuit de wettelijke taak de verplichting vergunninghouders in het kader van de 
taakstelling te huisvesten en hen te ondersteunen bij het proces van participatie en integratie. Deze 
taak kan niet volledig bij de vrijwilligers van de WOS belegd worden. Contour de Twern heeft de 
opdracht van de gemeente om als professioneel partner de vrijwilligers te ondersteunen, te 
faciliteren, te verzekeren, te trainen en aan te sturen binnen de kaders van de opdracht met als 
effect maximale participatie en integratie van statushouders.  
  
De gemeente heeft geen subsidieregeling met de WOS. Omdat de vrijwilligers verbonden zijn aan 
Contour de Twern, gaat de financiering ook via deze routing.  
 
De raad uiterlijk 1 maart 2021 te informeren over de stand van zaken van dit onderzoek: 
Zoals u kunt lezen hebben we met zorg de motie uitgevoerd. Helaas is de raad destijds per abuis niet 
-zoals toegezegd- geïnformeerd. In die periode waren er dusdanig veel prangende ontwikkelingen die 
de aandacht vroegen, dat we dit onvoldoende in beeld hebben gehouden. Bij deze ontvangt u de 
informatie alsnog. 
 
Vervolg 
Op 15 september 2021 staat het eerste gezamenlijk overleg gepland met de WOS 
vertegenwoordiging, Contour de Twern en de gemeente. De wethouder is gevraagd aan te sluiten 
voor de kennismaking met de nieuwe vertegenwoordigers van de Werkgroep Opvang Statushouders.  
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