
Reactie college op ‘Onderzoek huisvesting en ondersteuning statushouder, ge-

meente Bernheze, 23 juni 2020’.  

 

 

Op 19 april 2020 vond een steekincident in Oss plaats, waarbij een 18-jarige inwoner 

uit Nistelrode, Rik van de Rakt, om het leven kwam. Dezelfde dag werd een 25-jarige 

statushouder uit Heesch aangehouden als verdachte.  

 

De dood van Rik heeft, naast het onherstelbare verlies voor zijn nabestaanden, veel 

emoties opgeroepen in de samenleving. Het tragisch incident liet niemand onberoerd 

en ook ons college was vervuld met ongeloof en afschuw. Ook kregen wij veel vragen 

uit de samenleving over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Deze vragen hadden wij zelf 

ook en daar wilden wij graag antwoord op. We hebben daarom, aanvullend op het 

strafrechtelijke onderzoek, onafhankelijk onderzoek laten doen naar het proces van 

huisvesten en ondersteunen van deze statushouder. 

 

Onderzoek  

Wij hebben dit onderzoek in handen gegeven van onderzoeksbureau Necker van 

Naem. In dit onderzoek is gekeken naar het proces waar de gemeente verantwoorde-

lijk voor is. Dat is vanaf het moment dat de vluchteling een verblijfsvergunning heeft 

gekregen en aan de gemeente is overgedragen. Met dit onderzoek wilden wij inzicht 

krijgen of de gemeente goed is voorbereid en ingericht op de opvang en ondersteuning 

van statushouders. Of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Op 23 juni 2020 heeft 

het onderzoeksbureau haar rapport opgeleverd.  

 

Daarin ontvangen wij antwoorden op onze vragen: 1. inzicht krijgen in de feiten rondom 

de opvang van deze statushouder, 2. het toetsen van deze feiten aan de afspra-

ken/kaders, 3. in welke mate hieraan is voldaan (en de mate waarin Bernheze haar 

verantwoordelijkheid heeft genomen) en 4. inzicht in de mate waarin Bernheze vol-

doende is voorbereid en ingericht op de opvang van statushouders en hun specifieke 

ondersteuningsvraag.  

 

Conclusie en aanbevelingen  

De conclusie van het onderzoek luidt dat de inzet van de gemeente om passende 

huisvesting en ondersteuning aan de statushouder groot is geweest. Op basis van de 

informatie waarover de gemeente beschikte had er niet meer (van het handelen) van 

de gemeente verwacht kunnen worden.  

 

Het onderzoek legt ook de kwetsbaarheden bloot van het systeem van toewijzing van 

statushouders (met een sociaal-medische problematiek) door het COA aan gemeen-

ten. De gemeente is bij statushouders met deze problematiek onvoldoende in staat 

haar verantwoordelijkheid voor opvang en ondersteuning te dragen. 

 

De onderzoekers doen drie aanbevelingen:  

1. initieer een gesprek op landelijk niveau over de bevindingen in deze casus  

2. investeer in de samenwerkingsrelatie met woningcorporaties en VluchtelingenWerk 

3. weeg de ervaring met de functie kwartiermaker mee in de afweging om er een vas-

te functie van te maken 



Wat gaan wij doen 

 

Wij onderschrijven de conclusies een aanbevelingen van het rapport. Voor een groot 

deel ontstijgen deze het niveau van de gemeente Bernheze. Ze gaan over het landelij-

ke systeem van koppeling en plaatsing van statushouders door het COA in gemeenten. 

Dit onderzoek in Bernheze legt de kwetsbaarheden in dit systeem bloot.  

 

Wij agenderen onze ervaringen daarom op landelijk niveau bij zowel de commissie 

Bestuur en Veiligheid van de VNG als bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. 

We delen daarbij de volgende inzichten uit het onderzoek:  
- het systeem van koppeling in relatie tot de rol en verantwoordelijkheid van het 

COA en de gemeenten 
- informatiedeling en -duiding ten behoeve van een succesvolle invulling van de 

taakstelling van gemeenten 
- de rol en verantwoordelijkheid van VluchtelingenWerk 

 

Een volgende aanbeveling betreft het optimaliseren van de verhoudingen, communica-

tie en schakelmogelijkheden tussen gemeente, Vluchtelingenwerk en de woningcorpo-

raties bij complexe casuïstiek. Wij laten deze aanbeveling een nadrukkelijke rol spelen 

in ons ontwikkeltraject voor de huisvesting van statushouders in Bernheze (in voorbe-

reiding op de nieuwe Wet inburgering). Ook de derde aanbeveling over de waarde van 

de functie van de functie van kwartiermaker complexe casuïstiek en het advies voor 

het inzetten van een kernteam bij complexe omstandigheden wegen wij hier in mee. 

 

Tot slot  

Wij realiseren ons dat met deze inzichten en voorgenomen acties het verdriet van de 

nabestaanden van Rik van de Rakt niet kan worden weggenomen. In die zin vinden wij 

het wrang om te constateren dat de inzet van gemeente en onze partners weliswaar 

groot is geweest maar de dood van onze inwoner niet heeft kunnen voorkomen. Wij 

verwachten echter dat met dit onderzoek in ieder geval recht is gedaan aan het beant-

woorden van de vragen die wij en de samenleving hadden over de rol en de verant-

woordelijkheid van de gemeente rondom de huisvesting en ondersteuning van deze 

statushouder. Wij menen dat een verbetering van het systeem van toewijzing, informa-

tiedeling en duiding van deze informatie bijdraagt aan een succesvolle invulling van de 

taakstelling van gemeenten bij de huisvesting en ondersteuning van statushouders met 

een sociaal-medische problematiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door college Bernheze, 30 juni 2020  


