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Motie actiepla n statushouders

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief Motie actieplan
statushouders.

Inleiding

Op 13 december 2017 heeft de raad het college opgedragen om te onderzoeken binnen de
kaders van de wet welke mogelijkheden er zijn om actief de regie op de inburgering te
nemen. Doel hierbij is de statushouders sneller en beter de Nederlandse taal te leren.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de opdracht aan het
college om te onderzoeken binnen de kaders van de wet welke mogelijkheden er zijn om
actief de regie op de inburgering te nemen.

Argumenten

Binnen het huidige wettelijke kader heeft de gemeente Weert zaken in samenhang
vormgegeven en hierbij regie gevoerd op integratie, participatie en inburgering. De
gemeente Weert heeft gebruik gemaakt van de ruimte die het huidige stelsel biedt.
Overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn:

. De gemeente Weert wil niet wachten met het starten van activiteiten gericht op
arbeidstoeleiding en participatie totdat de statushouder in de gemeente gehuisvest
is, een uitkering ontvangt en de inburgeringsactiviteiten heeft afgerond. De
gemeente wil zo vroeg mogelijk beginnen. Een statushouder is gebaat bij snel
starten van activiteiten gericht op arbeidstoeleiding.

¡ De gemeente Weert streeft naar een intensieve en integrale aanpak.
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De gemeente Weert streeft naar zoveel mogelijk duale trajecten: het gelijktijdig
inzetten van bijvoorbeeld inburgering en vrijwilligerswerk; inburgering en een
beroepsopleiding; inburgering en werk.

De gemeente Weert zet integraal, parallel en versneld in op de integratie en partic¡patie
van statushouders vanaf dag 1 en voert hierbij waar mogelijk binnen het huidige stelsel
maximaal regie. Er wordt gestart gedurende de periode dat vluchtelingen en
statushouders verblijven in het AZC in Weert.

Vooruitlopend op een nieuw inburgeringsstelsel dat naar verwachting 2O2O in werking
treedt, willen we in de gemeente Weert met ons huidige beleid als basis aan de slag met
een pilot waarin de minister in zijn briefl aan de Tweede Kamer d.d. 2 juli 2018 aan
refereert.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt uitvoering gegeven aan de motie
die is aangenomen op 13 december 2017 waarin het college is opgedragen te onderzoeken
binnen de kaders van de wet welke mogelijkheden er zijn om actief de regie op de

inburgering te nemen.

Com municatie/ participatie

Middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Frank van Beeck

Extern:

Bijlagen:

Concept-raadsinformatiebrief Motie actieplan statushouders

L Op 2 juli 2018 schrijft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer betreft
Hoofdlijnen veranderopgave inburgering. Hier kondigt hij aan een nieuwe Wet inburgering
in 2O2O in te willen voeren.
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