
 

 

 

 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 25 november 2015, 

 

In aanmerking nemende dat: 

• de gemeente Weert een bestuursovereenkomst gesloten heeft met het COA om de locatie 

van de voormalige KMS te gebruiken als AZC voor een periode van 5 jaar en voor 

maximaal 1.000 vluchtelingen; 

• de huidige populatie bestaat uit 1.000 vluchtelingen in de noodopvang; 

• het bedoeling is dat voor het eind van dit jaar de vluchtelingen die in de noodopvang 

zitten naar andere locaties zullen worden overgebracht en 1.000 vluchtelingen die een 

verblijfsstatus hebben zullen worden ondergebracht op de voormalige KMS; 

• het voor vluchtelingen, zowel kinderen als volwassenen, die een verblijfstatus hebben  

noodzakelijk is, in het kader van integratie,  zo snel mogelijk taalvaardigheid te 

verwerven in de Nederlandse taal; 

• bovengenoemde vluchtelingen in enige fase van het integratietraject onderdak verschaft 

zal moeten worden in Weert, naar verluidt betreft  het ongeveer 80 gezinnen per jaar de 

komende periode; 

• dat het noodzakelijk is een inventarisatie te maken van de aanwezige vakbekwaamheid, 

opleidingsniveau (afgeronde studies en of diploma’s ), vaardigheden etc. van deze groep 

teneinde de kansen op de arbeidsmarkt te kunnen inschatten en ondersteuning te 

kunnen bieden bij het vinden van passend werk; 

• het van belang is dat statushouders als vrijwilligers aan de slag gaan binnen 

verenigingen en organisaties. Op die manier leert men elkaar snel kennen en kunnen ze 

in de praktijk laten zien over welke vaardigheden ze beschikken. De ervaringen van het 

COA hiermee geven aan dat de een op een contacten die hieruit ontstaan vaak tot werk 

leiden. 

• het noodzakelijk is dat de integratie van statushouders slaagt, waardoor kan worden 

voorkomen dat zij in de bijstand raken.  Door dat te realiseren kan gestimuleerd worden 

dat zij die in Weert komen wonen een positieve bijdrage aan de Weerter samenleving 

kunnen leveren; 

• sociale en culturele aspecten een wezenlijk onderdeel dienen te zijn in het 

integratietraject; 

• de financiële gevolgen van dit integratietraject indien mogelijk volledig gedragen dienen 

te worden door de in dit kader te ontvangen bijdragen vanuit de landelijk overheid  en 

als zodanig deel uit moeten maken van de begroting voor 2016 en volgende jaren zonder 

dat dit consequenties heeft voor reeds ingezette bezuinigingen; 

 

Draagt het college op: 

Om op korte termijn een integrale visie te ontwikkelen met betrekking tot de integratie van 

statushouders. Hierbij dienen minimaal de aspecten onderwijs, huisvesting, arbeid, sport, 

cultuur en sociale aspecten  een leidende rol te vervullen. Dit plan dient te bevestigen dat het 

landelijk beleid van de overheid daarin als basis fungeert en zal duidelijk moeten beschrijven 

hoe zowel de belangen van de vluchtelingen als die van de lokale bevolking geborgd worden 

binnen het gemeentelijk beleid. 
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