GEMEENTE

I/vEERT

Aan de raadsleden van de gemeente Weert

Weert, 21 juni 2016
Onderwerp

Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in
Weert 2016 en 2017

Beste raadsleden,

In de raadsinformatiebrief van 17 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot de uitwerking van de motie'Statushouders'en de hooflijnen
van het Uitvoeringsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Daarnaast hebben wij in de brief
vermeld dat het'Beleids-en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in
Weert 20L6-2017'uiterlijk 14 juni 2016 door ons college behandeld wordt en dat wij u
het plan zo snel mogelijk toezenden.
Wij hebben besloten ¡n te stemmen met het voornoemde beleids- en actieplan.
Vooruitlopend op de reguliere verspreiding van de raadsstukken treft u bijgaand het
beleids- en actieplan aan. Volgens planning zal het plan in de commissievergadering BVIW van 12 juli 2016 worden besproken en op 20 juli a.s. aan uw raad worden voorgelegd
ter vaststelling.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
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De gemeenteraad heeft bij motie van 25 november 2015 het college opgedragen 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.

Met dit beleids- en actieplan wordt uitvoering gegeven aan deze motie. Dit plan focust op de
opvang en integratie van in Weert uitgeplaatste vergunninghouders. Dit is de groep
waaruoor de gemeente primair verantwoordelijk is. COA is verantwoordelijk voor de
bewoners van het AZC, zowel voor de asielzoekers als voor de vergunninghouders,
In dit plan is uitgewerkt hoe we de komende jaren omgaan met de opvang en integratie van in
Weert uitgeplaatste vergunninghouders. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met
verschillende gemeentelijke afdelingen (Ruimtelijk beleid, Concernstaf, OCSW en WIZ) en
ketenpartners, zoals Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn, Wonen Limburg en het ROC Gilde
Opleidingen.
Opvang en integratie van vergunninghouders in de Weerter samenleving is niet nieuw. Nieuw is dat
de verhoogde asielstroom in Nederland geleid heeft tot een hogere huisvestingstaakstelling voor
alle gemeenten. Voor de gemeente Weert was de taakstelling 2015 vastgesteld op 84 personen (2x
meer dan 20L4). De taakstelling voor 2016 is vastgesteld op 130. Dit betekent dat we extra

inspanningen moeten leveren om de extra instroom goed te kunnen opvangen. Naast huisvesting
heeft deze doelgroep begeleiding nodig. Deze begeleiding is noodzakelijk omdat het over het
algemeen een kwetsbare groep betreft. Tevens starten vergunninghouders als nieuwkomers in
onze gemeente. Voor het overgrote deel van de autochtone bevolking zijn dit vooralsnog
onbekenden. Voor een goede integratie en begrip voor elkaar willen we zorgen dat mensen met
elkaar in contact komen. Zo willen we ook zorgen voor een draagvlak voor opvang van deze
nieuwkomers. Het zorgen voor dit contact kan, naast de dagelijkse contacten in de straat,
uitstekend plaatsvinden via allerhande activiteiten.
De integratie en participatie van vergunninghouders kan ook beter. Deze doelgroep heeft een
ongunstige arbeidsmarktpositie en loopt de achterstand op andere groepen heel
langzaam in. Uit een recent onderzoekT naar de huidige praktijk van de integratie van
vergunninghouders bliikt dat na een verblijf van twee jaar in Nederland slechts een
kwart van de vergunninghouders een betaalde baan van meer dan acht uur per Week
heeft. En na vijf jaar heeft de hetft van de vergunninghouders een baan van meèr dan
acht uur per week. De situatie in Weert is niet anders dan de landelijke.

Doelstelling van het integratiebeleid is om vergunninghouders zo snel mogelijk van stadium'iA
(=aankomst in Weert) het stadium Z (=zelfstandige deelname aan de Weerter samenleving) te
laten bereiken. Om dit te bereiken is een goede aansluiting bij de buurt en woonomgeving van de
vergunninghouders onontbeerlijk. De essentie van de Weerter aanpak is het bieden van passende
ondersteuning, die rekening houdt met de talenten en veerkracht van vergunninghouderS, maar
ook met de obstakels die zij tegenkomen. Om de doelstelling te realiseren, willen we maatwerk
bieden voorvergunninghouders op alle leefdomeinen: wonen/ taal en inburgering, partici'patie en
burgerschap, werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Deze domeinen staan in directe relatie tot
elkaar: het beheersen van de taal vergroot de kans op werk, een hogere (arbeids)participatie leidt
tot betere taalbeheersing, werkloosheid en inactiviteit leidt tot gezondheidsklachten, een goed
welbevinden leidt tot meer kans op werk. Integrale en lokale aanpak is daarom onmisbaar.

Voor de uitvoering van dit beleíds- en actieplan krijgen we extra rijksmiddelen. De
gemeente wordt gecompenseerd door het Rijk voor de extra kosten op het gebied van reintegratie, werk, inkomen en zorg. Op 28 apriljl. hebben het kabinet en de VNG een
uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. In totaal stelt het kabinet voor dit akkoord
ruim € 500 miljoen beschikbaar (zie bijlage). Hoe deze middelen over gemeenten worden verdeeld
is nog niet bekend. Wel is in aangegeven, dat bij de verdeling van de middelen het uitgangspunt
"geld volgt vergunninghouder" wordt gehanteerd. Uitgangspunt ís dat dit plan binnen de

hieruoor bestemde middelen uitgevoerd wordt. In hoofdstuk 4 treft u een uitgebreide
toelichting op financiën aan.
lWRR- Policy Brief 4 Geen tijd vertiezen: van opvang naar ¡ntegrat¡e van asielmigranten
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Europa heeft momenteel te maken met een vluchtelingenstroom van grote omvang. De schrijnende
beelden in de media spreken voor zich en het einde van deze humanitaire crisis is nog niet in zicht.
Ook in Nederland rnelden zich dagelijks honderden asielzoekers. Het ziet er voorlopig niet naar uit
dat deze toestroom zal stoppen.
Het asielbeleid in Nederland kent een taakverdeling tussen Rijk en gemeenten:
. Het Rijk is verantwoordelijk voor eerste opvang en procedure.
. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang, begeleiding en
uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers en vergunninghouders.
. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of een asielzoeker bescherming nodig
heeft en dus een vergunning krijgt.
. Gemeenten nemen vergunninghouders op en begeleiden ze bij de verdere integratie in
Nederland.
Al deze partijen hebben een rol bij de uitvoering van het asielbeleid en werken samen om het
proees van aanv!'aag van een vergunning tot uiteindelijk de integratie van vergunninghouders te
realiseren. Uniek aan de huidige situatie is het grote aantal asielzoekers. Dat vereist naast het

versterken van de bestaande uitvoering ook creativiteit en extra maatregelen.
Om de verhoogde asielinstroom adequaat aan te kunnen pakken, hebben Rijk, Provincies en
gemeenten de handen ineen geslagen om een sluitende aanpak te realiseren in de
vluchtelingenketen. De aanpak is opgenomen in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
Hierin wordt het belang van het bewerkstelligen van een snelle doorstroom van vergunninghouders
uit AZC naar huisvesting in gemeenten benadrukt, zonder dat dit leidt tot een grote verdringing
van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector. Daarnaast hebben het kabinet en de VNG
in het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom concrete afspraken gemaakt over de financiële
gevolgen van de extra toename van vergunninghouders in de gemeenten. Met dit akkoord willen

de VNG en het kabinet de integratie en participatie van vergunninghouders bevorderen, door in te
zetten op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering. De maatregelen uit de beide akkoorden zijn
zo veel als mogelijk meegenomen bij de uitwerking van dit beleids- en actieplan.

1.1 Weerter situatie
Net als iedere gemeente heeft ook Weert de wettelijke verplichting om vergunninghouders te
huisvesten en zorg te dragen voor integratie en participatie. Vanaf begin 2014 heeft de gemeente
Weert met steeds hogere taakstellingen te maken. In 2015 werd de taakstelling meer dan
verdubbeld en in 2016 is sprake van opnieuw een forse toename. Naast huisvesting regelt de
gemeente ook inkomen, scholing, maatschappelijke begeleiding en re-integratie. Daarnaast draagt
de gemeente zorg over het welzijn en de gezondheid van deze nieuwe inwoners.

In dit beleids- en actieplan is uitgewerkt hoe we de komende jaren omgaan met de opvang en
integratie van vergunninghouders die in het kader van de taakstelling gehuisvest zijn of worden in
Weert. In het plan zijn onze ambities en doelen op de verschillende onderdelen in samenhang
uitgewerkt en beschreven. De onderdelen die aan bod komen zijn: huisvesting, maatschappelijke
begeleiding, inburgering & onderwijs, werk & inkomen en welzijn & gezondheid.
Naast de wettelijke huisvestingstaakstelling heeft de gemeente Weert in het vierde kwartaal van
2015 een noodopvang gerealiseerd voor maximaal 1.000 asielzoekers voor een periode van 5 jaar
op de locatie van de voormalige KMS. De noodopvang is inmiddels omgevormd tot een volwaardige
AZC. We willen uiteraard dat ook in AZC Weert een start wordt gemaakt op de voorbereiding van
goede integratie. Hiervoor hebben we diverse overleggen gevoerd met het AZC Weert en de
Stichting samenwerkende serviceclubs. Het doel is om vergunninghouders die woonachtig zijn in
het AZC Weeft z.s.m. te laten starten met inburgering en integratie, zodat er geen tijd wordt
verloren. Tijdens het verblijf in de'opvang biedt het COA vergunninghouders de mogelijkheid om

het programma voorbereiding op inburgering te volgen. Dit programma bestaat uit een
taalprogramma, een training Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en persoonlijke
begeleiding (zie bijlage 1).

Zoals boven aangegeven vallen deze taken volledig onder de verantwoordelijkheid van
COA. Wii spannen ons wel in om initiatieven vanuit de lokale samenleving ten behoeve
van de bewonersvan het AZC te ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is de
samenwerking met de Stichting Samenwerkende seruiceclubs.
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2.1 Wettelijke taken gemeente
. Huisvesting
Asielzoekers verblijven , zolang zij geen verblijfsvergunning hebben, in een AZC. Zodra asielzoekers
een verblijfsvergunning krijgen, worden zij vergunninghouders. Elke gemeente moet naar rato van
inwoners jaarlijks vergunninghouders huisvesten. De aantallen worden per half jaar bekend
gemaakt,

. Maatschappelijke begeleiding
Op basis van de gewijzigde Wet Inburgering heeft de gemeente de plicht om vergunninghouders
maatschappelijke begeleiding te bieden.
.

Ondersteuning bij participatie en arbeidsinschakeling
Zodra een vergunninghouder zich in de gemeente vestigt, valt hij onder de Participatiewet. De
gemeente zorgt voor een (tijdelijke) inkomensvoorziening (bijstandsuitkering) en biedt
ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Daarnaast valt de vergunninghouder - voor zover van
toepassing- onder de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2.2 Visie
De gemeente Weert maakt zich sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de
samenleving. In de eerste plaats gaat de gemeente daarbij uit van wat mensen zelf kunnen, van
hun talenten en mogelijkheden. In de tweede plaats van de omgeving van mensen, van kansen die
er zijn om daarvan gebruik te maken. In de derde plaats is er ondersteuning van de gemeente en
andere partijen in het sociale domein als dat toch niet voldoende is.

ln 2074 heeft de gemeente Weert de visie op participatie (Uitgangspuntennotitie Participatiewet

en

Beleidsplan Wmo) vastgesteld. Het motto en de doelen van die visie staan nog steeds overeind. De
gemeente wil mensen mee laten doen aan de samenleving, bij voorkeur om economisch
zelfredzaam te worden. Deelnemen aan de samenleving haalt mensen uit een sociaal isolement en

zorgt ervoor dat zij (weer) meer in contact komen met anderen en weer een invulling aan hun
leven kunnen geven. Dit geldt ook voor vergunninghouders die hier wonen of zich hier gaan
vestigen.
Weert biedt de vergunninghouder woonruimte, maatschappelijke begeleiding en ondersteuning op
alle domeinen. Voor de huisvesting is de gemeente afhankelijk van het beschikbaar stellen van
woningen door corporaties. Incidenteel worden ook particuliere woningen beschikbaar gesteld. Van
de vergunninghouder wordt verwacht dat hij alles in het werk stelt om snel te integreren en aan
het werk te gaan, zodat hij bijdraagt aan het sociaal, cultureel en economisch leven in Weert. Met
de rechten en plichten als ieder ander.

2.3 Doelgroep
Vergunniñghoúders die zich Vestigen in de gemeente Weert in het kader van de
huisvestingstaakstelling en hun nareizende gezinsleden.

2.4 Doelstelling
De vergunninghouders zo snel mogelijk van het stadium A (=aankomst in Weert) het stadium Z
(=zelfstandige deelname aan de Weerter samenleving) te laten bereiken, rekening houdend met
hun talenten en veerkracht en passend bij de lokale mogelijkheden.
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Huisvesting van vergunninghouders en begeleiding bij hun integratie is geen nieuwe taak. Al jaren
huisvesten wij vergunninghouders in onze gemeente en bieden wij maatschappelijke begeleiding
aan. Wat wel nieuw is, is dat we nu te maken krijgen met een groter aantal vergunninghouders. De
recente groeicijfers zorgen voor een hernieuwde focus op en urgentie van het integratievraagstuk
van vergunninghouders. Op onderdelen is herbezinning en vernieuwing noodzakelijk.

Integrale aanpak
Succesvolle opvang en integratie van vergunninghouders vereist inzet, afstemming en
samenwerking op vele gebieden en tussen een groot aantal partijen. De essentie van de Weerter
aanpak is het biecien van passende ondersteuning, die rekening houdt met de talenten en
veerkracht van vergunninghouders, maar ook met de obstakels die zij tegenkomen. Om de
doelstelling te realiseren, willen we maatwerk bieden voor vergunninghouders op alle
leefdomeinen: wonen/ taal en inburgering, participatie en burgerschap, werk en inkomen, welzijn
en gezondheid. Deze domeinen staan in directe relatie tot elkaar: het beheersen van de taal
vergroot de kans op werk, een hogere (arbeids)participatie leidt tot betere taalbeheersing,
werkloosheid en inactiviteit leidt tot gezondheidsklachten, een goed welbevinden leidt tot meer
kans op werk. Integrale en lokale aanpak is daarom onmisbaar.
Hieronder beschrijven we de aanpak die we voor ogen hebben om te zorgen dat
vergunninghouders ook in 2016 en de jaren erna kunnen rekenen op geschikte huisvesting,
begeleiding, onderwijs, participatiemogelijkheden en zorg. Per onderdeel beschrijven we hoe de
aanpak tot nu toe was, wat de nieuwe opgave is, welke middelen er beschikbaar zijn en hoe we dat
organiseren en uitvoeren. Hoewel we - omwille van de duidelijkheid - gekozen hebben voor de
behandeling van de afzonderlijke onderdelen, is het uiteindelijke succes uiteraard afhankelijk van
het samenspel tussen de diverse onderdelen.

3.1 Huisvesti
Huidige situatie
De huisvesting van vergunninghouders in Weert is via de prestatieafspraken belegd bij de
woningcorporaties Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph in Stramproy. Incidenteel worden
ook particuliere woningen beschikbaar gesteld. Plaatsing van vergunninghouders gebeurt in nauw
overleg tussen gemeente, COA, woningcorporaties en Vluchtelingenwerk Weert. Woningcorporaties
melden welk type woning beschikbaar is en afhankelijk daarvan plaatst het COA een gezin of
alleenstaande. Bij de overgang van het AZC naar woonruimte in de gemeente wordt de
vergunninghouder ondersteund. Er wordt gezorgd dat de dossiers op orde zijn. Al het papierwerk
dat nodig is voor de huisvesting en het krijgen van een bijstandsuitkering wordt geregeld.
Aanmeldingen voor onderwijs vinden ook in deze fase plaats. Het doel van de begeleiding in deze
fase is om samen met de betrokken instanties en de vergunninghouder zo goed mogelijk de
huisvesting en inschrijving in de gemeente voor te bereiden zodat er een goede uitgangspositie

ontstaat voor verdere begeleiding en integratie,
Het aantal te huisvesten verqunninghouders is de afgelopen jaren sterk gestegen. Van 27 in 2OL3
naar 47 in2Ol4. Voor 2015 was de taakstelling 84. In onderstaande grafiek is te zien wat de
taakstelling van de gemeente Weert was voor de jaren 2013 tot en met 2015 en de gerealiseerde
hu

isvesting.
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Zoals uit bovenstaande grafieken blijkt, heeft
Weert in 2015 89 vergunninghouders
gehuisvest, waarvan 33 kinderen tot 16 jaar
en 19 jongeren tussen t6-27 jaar.
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Nieuwe opgave
Voor de gemeente Weert is de taakstelling voor de eerste helft van 2016 vastgesteld op 58
personen. Gezien de beschikbare cijfers van het COA is te voorspellen dat de taakstelling in de
tweede helft van het jaar verder zal toenemen. Het benodigde aantal woningen legt een groot
beslag op de beschikbare woningen, waardoor de wachttijd voor de reguliere woningzoekende
verder toeneemt. De woningvoorraad is voorts niet helemaal afgestemd op de doelgroep: er zijn
meer kleine, goedkope woningen nodig voor 1- en 2-persoonshuishoudens. De vraag naar dit type
woning komt daarnaast van andere doelgroepen: uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het
toenemend aantal 1-persoons huishoudens in alle leeftijden. Dit vraagt om creatieve oplossingen.
Samen met de corporaties en particuliere initiatiefnemers wordt naar oplossingen gezocht, zoals de
verbouw van leegstaande panden/verdiepingen in de binnenstad tot woningen en de bouw van
tijdelijke woningen voor reguliere woningzoekenden. Daarbij is spreiding belangrijk. Dit bevordert
de integratie. De komende periode zal nadrukkelijk de aandacht hiervoor nodig blijven. In
samensprak met Wonen Limburg is een aanpak geformuleerd, verwerkt in de notitie'Een tijdelijk
thuis', welke is bijgevoegd. Verder wordt op dit moment onderzocht in hoeverre een herverdeling
van de taakstelling mogelijk is op Midden-Limburgse schaal. De herverdeling vindt dan plaats op
basis van en naar rato van de omvang sociale huurwoningvoorraad. Verderdienen gemeenten die
minder vergunninghouders hoeven te huisvesten in dat geval een afkoopsom te betalen aan
gemeenten die meer vergunninghouders gaan huisvesten. Duidelijk is dat huisvesting in de sociale
huurwoningvoorraad niet meer toereikend zal zijn. Aanvullend zijn woningen nodig via het
ontzorgingsarrangement, de bouw van extra (tijdelijke) huurwoningen door bijvoorbeeld
transformatie en door de inzet van sociale huurwoningen uit de particuliere voorraad (o.a.
beleggers).

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar, die bij
binnenkomst in Nederland niet, worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of
aanverwant. Het zijn jongens en meisjes die gevlucht zijn uit hun land en alleen, onder begeleiding
van 'vreemde' volwassenen en/of met jongere broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes in Nederland
aankomen en hier asiel aanvragen.
Eind 2015 heeft Rubicon jeugdzorg een raamovereenkomst gesloten met NIDOS (zij hebben de
voogdij) voor de opvang en begeleiding van (AMV's) tussen de 15 en 18 jaar oud. De totale
taakstelling voor Midden-Limburg is 100. AMV's zullen worden gehuisvest in een groepswoning en
begeleid worden door Rubicbn. Voor de huisvesting van AMV's wordt nadrukkelijk gekeken naar de
particuliere woningvoorraad. Onlangs heeft Wonen Limburg een woning toegewezen aan Rubicon
voor begeleide huisvesting van 5 AMV's in Weert.

Uitvoering/Actie
Zoals reeds aangegeven bedraagt onze taakstelling voor de eerste helft van 2016 58
vergunninghouders. Voor de tweede helft van 2016 verwachten we een taakstelling van ongeveer
67 vergunninghouders. In 2016 moeten we dus in totaal 125 vergunninghouders huisvesten.
Daarvoor hebben we naar verwachting 50 woningen nodig. Om dit te realiseren gaan we samen
met de corporaties en particuliere initiatiefnemers naar oplossingen zoeken. Dit vergt extra

ambtelijke inzet.
Kosten:

Op voorhand gaan we uit van 0,5 fte extra voor de duur van 1,5 jaar
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3.2 Maatschappelijke begeleiding
Huidige situatie
De noodzaak van (maatschappelijke) begeleiding is en blijft groot omdat het over het algemeen
een kwetsbare groep betreft. Vergunninghouders hebben een zwakke positie door achterstand in
de Nederlandse taal, onbekendheid met de Nederlandse procedures en cultuurverschillen. Daardoor
is de drempel naar algemene maatschappelijke instellingen hoog, hun problematiek is bovendien
vaak complex en de regelgeving rond hun situatie ook. Via maatschappelijke begeleiding kan

voorkomen worden dat vergunninghouders in de (financiële) problemen komen of blijven zitten.
Daarnaast draagt begeleiding eraan bij dat ze kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn voert de maatschappelijke begeleiding voor de gemeente
uit. Het gaat hier om twee zaken:
1) De eerste opvang en coaching bij vestiging
Na het tekenen van het huurcontract en de ontvangst van de sleutel van de woning heeft de
vergunninghouder nog veel te regelen. De coaching bij vestiging is gericht op het op orde brengen
van praktische zaken na aankomst in de gemeente. De vergunninqhouder wordt gecoacht bij het
regelwerk rond wonen , zorgt werk, inkomen, verzekeringen, inburgering en overige
basisvoorzieningen en de kennismaking met de lokale samenleving.

2)

Coaching bij integratie en participatie
In deze fase vindt verdere begeleiding plaats op weg naar actieve participatie aan de samenleving.
Nadat alle praktische zaken zijn geregeld, leert de vergunninghouder nu vaardigheden om zaken
zelf te regelen. De nadruk in deze fase ligt op coaching en planmatig werken aan een actieve en
positieve inzet van de vergunninghouder om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren
en een volgende stap op de participatieladder/zelfredzaamheidsmatrix te kunnen zetten. Het
gewenste resultaat is toenemende zelfredzaamheid.
De taken van Vluchtelingenwerk
Weert worden voornamelijk
uitgevoerd door vrijwilligers, die
aangestuurd worden door twee
professionals. Deze vrijwi lligers
hebben allen de driedaagse
basiscu rsus Vluchteli ngenwerk
gevolgd, kunnen allerlei
bijeenkomsten/workshops r¿olgen om
hun deskundigheid te vergloten en
wonen twee wekelijks een
coachoverleg bij, waarbij een
coördinator aanwezig is, waarin de
individuele cliënten worde¡
besproken. Met de vestigiñ'g van
vergunninghouders in onze gemeente, zorgen vrijwilligers van Vluchtelingenwerk voor een goede
aansluiting bij de buurt en woonomgeving. Voor aanvullende informatie over de werkwijze van
Vluchtelingenwerk wordt verwezen naar bijlage 2 (algemene info Vluchtelingenwerk Weert) en
bijlage 3 (dienst - activiteitkaart Vluchtelingenwerk).
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Het kabinet heeft besloten om de participatieverklaring landelijk in te voeren voor alle
inburgeringsplichtige nieuwkomers. Hiermee wordt beoogd vroegtijdig richting nieuwkomers het
belang van de integratie in de Nederlandse samenleving te benadrukken. De participatieverklaring
is een instrument dat betrekking heeft op de basisprincipes van de Nederlandse samenleving.
Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. Met het

ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de
Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.
De participatieverklaring zal onderdeel worden van de Wet inburgering en wordt daarin
gepositioneerd als een niet vrijblijvend beginstuk van de inburgering. Momenteel wordt gewerkt
aan deze wetswijziging en de verwachting is dat dit uiterlijk 1 juli 2Ot7 in wetgeving is
doorgevoerd.

I

Vooruitlopend op de wetwijziging is in het Bestuursakkoord afgesproken dat de
participatieverklaring voor vergunninghouders al per 1 januari 2016 ingevoerd wordt. De
participatieverklaring maakt onderdeel uit van de maatschappelijke begeleiding van
vergunninghouders. Onderdelen van het traject zijn de verplichte ondertekening van de
participatieverklaring en deelname aan een praktische workshop over kernwaarden.

Uitvoering/Actie
We willen het participatieverklaringstraject zo snel mogelijk invoeren. Voor de uitvoering van het

participatieverklaringstraject zijn al verschillende materialen beschikbaar, zoals een brochure over
kernwaarden, een filmpje over de waarden en een toolbox van ProDemos ten behoeve van de
workshop. Gemeenten zijn vrij om zelf te bepalen hoe de nadere kennismaking met de
Nederlandse kernwaarden plaatsvindt. Aangezien het participatieverklaringstraject een onderdeel is
van de maatschappelijke begeleiding wordt de uitvoering van dit traject neergelegd bij het
Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn. In bijlage 4 treft u uitgebreide informatie aan over de
aanpak en uitvoering van het participatieverklaringstraject.

Kosten
Door de verhoogde taakstelling is de reguliere subsidie (€ 55.050) aan Vluchtelingenwerk Weert
niet toereikend. Daarom hebben we voor het jaar 2016 een aanvullende subsidie van € 38.970
beschikbaar gesteld. In totaal is dus voor 2016 C94.020 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is vooral
bestemd voor de financiering van de coördinatie en deskundigheidsbevordering vrijwilligers.
Voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject heeft Vluchtelingenwerk Weert jaarlijks
€ 5.895 nodig (zie bijlage 4).
Inkomsten
In het "Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom" is afgesproken dat het budget voor de
maatschappelijke begeleiding verhoogd wordt van € 1.000 naar € 2.370 per inburgeringsplichtige
vergunninghoude12 (de zogeheten COA-vergoeding).Overigens wordt deze tijdelijke verhoging van
het budget door het kabinet nu structureel gemaakt en zal dus ook gelden vanaf 2018 en verder
(zie uitwerkingsakkoord, pagina 4), Gezien het feit dat niet voor iedere vergunninghouder een
vergoeding geldt, is van te voren niet bekend op hoeveel budget de gemeente aanspraak kan
maken. Uitgaande van 75 inburgeringsplichtige vergunninghouders zullen we in 2016 naar
verwachting een vergoeding ontvangen van € 777.75O (75 x € 2.370).

3.3 Inburgering, onderwijs en scholing
Huidige situatie
bij het leren van de Nederlandse taal. Vanaf het moment dat
asielzoekers een verblijfsvergunning wordt verleend, zijn zij inburgeringsplichtig. Sinds 2013 is
inburgering geen taak meer van de gemeente. Vergunninghouders zijn zeff verantwoordelijk voor
hun inburgering en de financiering ervan. Ze kunnen een lening bij DUO aanvragen waarrree zij
een inburgeringscursus bij het ROC Gilde Opleidingen, Vluchtelingenwerk Limburg of bij een andere
gecertificeerde instelling kunnen starten. Gemeenten hebben hierdoor nog maar weinig
mogelijkheden om vergunninghouders te begeleiden bij hun inburgering, dit te monitoren en laat
staan te handhaven. Als aanvulling op de verplichte inburgeringscursus helpen taalcoaches van
Vluchtelingenwerk Weert vergunninghouders met het oefenen van de Nederlandse taal in
verschillende situaties (thuis en in het veld). Dit verhoogt de zelfredzaamheid behoorlijk. Daarnaast
kunnen vergunninghouders gebruik maken van bestaande lokale taalmogelijkheden, zoals de
conversatielessen Nederlands (wijklessen) en Open Inloop Taal (Bibliocenter).
Een snelle integratie begint

Nieuwe opgave
Ondersteuning bij hoger en middelbaar beroepsonderwijs

.

Stimuleren behalen van een Nederlandse diploma
Er is een groep vergunninghouders bij wie een gerichte investering in een Nederlandse (hogere of
middelbare beroeps)opleiding het perspectief op duurzame intrede op de Nederlandse arbeidsmarkt
aanzienlijk vergroot. Vanaf de komst naar Weert is oriëntatie op opleiding en werk een essentieel
thema. De huidige instroom van vergunninghouders bestaat voor een groot deel uit midden- en
2Vanaf 2013 keert COA de middelen voor maatschappelijke begeleiding uit voor vergunninghouders vanaf 16
jaar. Dit blijft zo in 2016. Vanaf de inwerkingtreding van de wetswijziging WI (medio 2OL7) zullen naar
verwachting deze middelen niet meer voor 16 en 17 jarigen beschikbaar zijn. Dit heeft er mee te maken dat
jongeren tussen 16-18 nog kwalificatieplichtig zijn en daarom vrijgesteld worden van de inburgeringsplicht.
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hoogopgeleide mensen. Het is van belang om hun kwaliteiten te herkennen en te benutten. Dit
vereist dat we snel inzicht moeten verkrijgen in hun opleidingsniveau en werkervaring. Met deze
actie zijn we reeds van start gegaan. De consulenten Activering en Werk (A&W) en Regionale Melden Coördinatiefunctie (RMC) van de gemeentelijke afdeling WIZ voeren gezamenlijke
(intake)gesprekken met jongere vergunninghouders (tot27 jaar). Het doel is om in een vroeg
stadium te onderzoeken of de jongere tijdens het inburgeringstraject of na het behalen van het
inburgeringsdiploma, kan starten met een Mbo-opleiding (gelntegrecrd trajcct) of een oplelding op
een hoger niveau.

.

Zo snel mogelijk aan de slag met waardering van diploma's
het land van herkomst biedt minder arbeidskansen dan een opleiding in
Nederland. Hoger opgeleide vergunninghouders met een buitenlands diploma zijn meestal niet
toegerust voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In ieder geval is expertise nodig inzake de waarde
van het buitenlandse diploma. In een beperkt aantal gevallen is diplomawaardering voldoende voor
toerusting voor de arbeidsmarkt omdat de diplomabezitter met de verkregen diplomawaardering
een werkgever vindt die hem in dienst neemt. De meeste bezitters van een buitenlands diploma
moeten echter meer stappen zetten: de Nederlandse taal leren, verder inburgeren, aanvullende
scholing volgen en steun zoeken bij het vinden van werk. Pas na het doorlopen van een dergeiijk
traject is de hoger opgeleide vergunninghouder in staat om de eigen competenties optimaal in te
zetten in de Nederlandse samenleving.
Een voltooide opleiding in

. Geîntegreerde trajecten (inburgering combineren met een mbo-opleiding)
In samenwerking met het ROC Gilde Opleidingen gaan we geïntegreerde trajecten aanbieden aan
vergunninghouders die daar de capaciteiten voor hebben. Het opleidingsniveau van
vergu nni nghouders op M BO-niveau kan worden getoetst door Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Indien er een diploma/onderwijsdocument aanwezig is
ontvangt de school een 'diploma- of opleidingswaardering'. Als er geen diploma's/documenten
aanwezig zijn, wordt een 'Indicatie Onderwijsniveau'opgesteld. De school kan de
dlplomawaarderlng kosteloos aanvragen bij SBB. De Indicatie Onderwijsniveau wordt door het
ministerie van SZW vergoed aan mensen die vanaf l januari 2015 inburgeringsplichtig zijn en dit
kunnen aantonen aan de hand van de 'Kennisgeving Inburgeringsplicht' die zij van DUO hebben
orltvangen.
De geïntegreerde trajecten zijn bedoeld om kwetsbare jongeren en als onderdeel van deze groep
de vergunninghouders, een betere start te laten maken binnen het onderwijs en op de
arbeidsmarkt door een aantal onderdelen duaal te combineren. De basis van de trajecten is het

opleiden voor een beroep. Daarbij wordt de aansluiting bij het bedrijfsleven gezocht. Dit betekent
dat jongeren een groot deel van de onderwijstijd in de praktijk bij bedrijven het beroep gâan leren.
Het is de bedoeling dat voor jongeren die niet doorstromen naar vervolgonderwijs via deze weg
een directe plaatsing bij een werkgever wordt gerealiseerd. Binnen de trajecten wordt er sterk
ingezet op een programma voor taalonderwijs. Hiermee kan er in combinatie met de
beroepsopleiding een snelle ontwikkeling gerealiseerd worden in het aanleren van de Nederlandse
taal, maar ook met het oog op de benodigde vaktermen voor het uitoefenen van het beroep. Naast
voorstaande is heL l-evens rnogelijk om de inburgeringscursus en onderdelen van de
inburgeringscursus te combinereñ met de beroeþsopteid¡ng, waarmee ook dit onderdeel
geïntegreerd wordt.
,

Deze trajecten worden ontwikkeld bij de sector Talentenonderwijs van Gilde Opleidingen; een
afdeling gespecialiseerd in onderwijs voor kwetsbare jongeren. Zij hebben onder andere de
expertise rondom de Entree opleiding (praktijkgerichte vak opleidingen op het laagste MBO-niveau
met intensieve begeleiding) en Volwasseneducatie (Vavo) en gebruiken deze voor de vormgeving
van het programma. Gilde Opleidingen is momenteel bezig werkgevers te werven om het praktijk
gericht opleiden binnen bedrijven te kunnen realiseren. Voor de financiering van de trajecten heeft
Gilde Opleidingen een aanvraag gedaan bij het Regionaal Invester¡ngsfonds MBO (RIF). Een fonds
van het ministerie van OCW dat er op is gericht om de publiek-private samenwerking in het
beroepsonderwijs te bevorderen en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de
arbeidsmarkt te verbeteren.
De deelnemer leert een vak en tcgclijk de Nederlandse taal. Aan het einde van de opleiding wordt
een MBO-diploma behaald en kent de deelnemer voldoende Nederlands om het vak goed uit te
voeren. Bovendien hoeft de deelnemer, als hij in bezit is van het diploma, geen
inburgeringsexamen meer te doen. Na het afronden van de opleiding kan de deelnemer
doorstromen naar een opleiding op een hoger niveau.

10

.

Intens¡vering samenwerking met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF
De Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF biedt al sinds vele jaren ondersteuning aan hoger
opgeleide vluchtelingstudenten: in de vorm van taal- en schakeltrajecten, financiële steun en
begeleiding tijdens de studie en bij de overstap naar de arbeidsmarkt. De financiële ondersteuning
door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie. De ondersteuning kan in
de vorm van een gift of een lening zijn. Het geld is bestemd voor collegegeld, boeken, een
computer, reiskosten en andere studiekosten. Ook organiseert het UAF trainingen en
netwerkbijeenkomsten voor studerende en afgestudeerde vergunninghouders. We gaan onze
samenwerking met het UAF intensiveren.

.

Maatwerkvoorziening voor moeilijk leerbare vergunninghouders

Voor vergunninghouders die ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht via Argonaut (vanwege
lichamelijke of psychische belemmeringen) bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een traject
bij Academia Talen zodatze op een meer persoonlijke manier de Nederlandse taal kunnen leren.

Uitvoering/Actie
Met sommige bovengenoemde activiteiten zijn we reeds van start gegaan. Zo hebben we afspraken
gemaakt met het Vluchtelingenwerk en Academia Talen over het taalaanbod aan moeilijk leerbare
vergunninghouders. Gilde Opleidingen is bezig met het opzetten van geïntegreerde trajecten
(combinatie inburgering en beroepsopleiding). De verwachting is dat de eerste trajecten na de
zomervakantie van start gaan. Ook diplomawaarderingen komen steeds meer aan de orde en
vergunninghouders worden in contact gebracht met het UAF en opleidingsinstituten.

Kosten
De Wet Inburgering geeft vergunninghouders de mogelijkheid om Nederlands

te leren tot het

niveau dat nodig is om te kunnen studeren in het hoger onderwijs (staatsexamen NT2, programma
2). Voor de financiering van de cursus en het examen kunnen vergunninghouders een lening
afsluiten bij DUO. Deze lening wordt kwijtgescholden als men slaagt voor het examen.
Zoals boven aangegeven heeft Gilde Opleidingen voor de financiering van de geïntegreerde
trajecten een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Het wordt nog
onderzocht of de gemeente daar een financiële bijdrage aan moet leveren.
Voor het volgen van de geintegreerde trajecten kunnen vergunninghouders een studiefinanciering
aanvragen. Zij komen onder dezelfde voorwaarden als alle andere studenten in aanmerking voor
studiefinanciering. Voor MBO geldt dat de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en Ov-kaart
voor MBO niveau 1 (Entree opleiding) en MBO niveau 2 altijd een gift zijn. Voor MBO niveau 3 en
niveau 4 geldt een prestatiebeurs. De student moet binnen 10 jaar vanaf de eerste maand
studiefinanciering zijn diploma behalen. Wanneer dit niet gebeurt, moet alles terugbetaald worden,
In de praktijk zullen de geTntegreerde trajecten veelal op MBO niveau 1 (Entree opleiding) en
niveau 2 zijn.

3.4 Werk en inkomen

Huidige situatie
Wanneer vergunninghouders in de gemeente worden gehuisvest, behoort de aanvraag van een

bijstandsuitkering tot het standaardprotocol. In de vestigingsfase worden vergunninghouders
ingeschreven in de gemeente en wordt een bijstandsuitkering aangevraagd. Vanaf dat moment
loopt de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk nog wel door, maar begint er ook een nieuw'traject'
bij de afdeling WIZ. De vergunninghouder valt dan onder de Participatiewet.
Op het moment dat de vergunninghouders zich melden bij WIZ moeten ze beginnen met de

inburgering. WIZ ondersteunt de vergunninghouders ook bij het zoeken naar een baan, maar
tijdens het inburgeringstraject lukt het nauwelijks om deze doelgroep te plaatsen op de
arbeidsmarkt. Maar ook na het behalen van hun inburgeringsdiploma is het voor
vergunninghouders bijzonder lastig om betaald werk (dat aansluit bij het beroeps- en
opleidingsniveau) te vinden. Dat betekent dat deze doelgroep gemiddeld drie tot vijf jaar aan de
kant staat waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt. Alleen het inburgeringstraject is niet
voldoende om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Om de arbeidsparticipatie van
vergunninghouders te bespoedigen zijn we eind 2015 met het'project arbeidsgewenning en
taalondersteuning'gestart. Het project wordt uitgevoerd door Werk.Kom en richt zich op jongeren.
Tijdens dit project wordt inburgering gecombineerd met een werkcomponent. Naast CV's maken en
naar werk zoeken wordt er gedurende het traject extra ondersteuning ingezet om de Nederlandse
taal te verbeteren. De werkleiding op de afdeling gaat met alle kandidaten (die nog beperkt
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Nederlands spreken) elke dag apart zitten om praktische woorden in de werksituatie te oefenen. In
totaal nemen er 15 jongeren deel aan dit project. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Van de 15
personen hebben 2 vergunninghouders momenteel een parttime baan, 1 persoon heeft een
proefplaatsing voor twee weken (bij goed functioneren betaald werk), 3 personen doen
vrijwilligerswerk en 2 personen willen graag een beroepsopleiding volgen.

Nieuwe opgave
Uitbreiden project arbeidsgewenning en taalondersteuning
Onze ervaringen met het project'Arbeidsgewenning en taalondersteuning zijn positief. In
samenwerking met Werk.Kom gaan we het project uitbreiden naar alle vergunninghouders die
daarvoor geschikt zijn. Het re-integratietraject loopt dan parallel aan de inburgering.

.

.

Met werkgevers in gesprek

We gaan met werkgevers in gesprek om de vraag goed op tafel

te krijgen zodat er een betere

aansluiting gevonden kan worden op de arbeidsmarkt.

. Arbeidsactivering en participatie
Vergunninghouders voor wie onderwijs of werk niet (direct) tot de mogelijkheden behoort, is van
belang dat zij in ieder geval participeren in de Nederlandse samenleving. Participatie bevordert de
integratie en ontwikkeling van de persoon en kan zo een stap zijn om op een later moment alsnog
de weg naar werk op te gaan. Ook hieraan besteden we aandacht bij de uitvoering van dit
actieplan.

Uitvoering/Actie
In het kader van het project'Arbeidsgewenning en taalondersteuning'gaan we in samenwerking
met Werk.Kom zo snel mogelijk starten met de tweede groep.
Kosten
De verhoogde lnstroom van vergunninghouders heeft gevolgen voor de kosten die gerrreertterl aan
uitkeringen hebben binnen de Participatiewet. Elke vergunninghouder heeft zodra deze in een

gemeente wordt gehuisvest in principe recht op een uitkering. Op grond van de instroom in 2015
en de prognose voor 2016 kunnen we uitgaan van 65 tot 70 uitkeringen( al dan niet
gezinsuitkeringen). Daarnaast zou dit betekenen dat er een extra beroep wordt gedaan op de
bijzondere bijstand. Ook dienen we rekening te houden met de uitvoeringskosten voor WIZ. Wij
gaan uit van 1,5 fte voor de periode van 2 jaar. In hoofdstuk 4 Financiën zijn deze kosten nader
uitgewerkt.
Inkomsten
Op grond van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom worden extra middelen door het

rijk beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Financiën.
3.5 Welzijn, gezondheid en zorg

Huidige situatie
Vanwege hun achtergrond zijn vergunninghouders een kwetsbare groep. Het gaat vaak om mensen
die onvrijwillig zfin vertrokken ult eigen land, gecombineerd met oorlogservaringen en mogelijk ook
persoonlijke trauma's. Daarom is extra aandacht voor gezondheid en zorg noodzakelijk. Tijdens het
verblijf in AZC ontvangen asielzoekers/vergunninghouders (gezondheids)zorg via de arts die aan
het AZC is verbonden.
Bij verhuizing naar een woning in Weert worden vergunninghouders door Vluchtelingenwerk Weert
aangemeld bij de huisartsen bij hen in de wijk. Tijdens hun traject bij Vluchtelingenwerk worden ze
ook bekend gemaakt met de activiteiten op het gebied van sport, cultuur en welzijn in de
gemeente Weert. De gemeente Weert voert geen doelgroepenbeleid, maar stimuleert de
zelfredzaamheid van al haar inwoners. Vergunninghouders kunnen - net als alle andere inwoners gebruik maken van de VraaEwijzer als dat nodig is. Bovendien zorgt de gemeente ervoor dat evenals voor andere burgers- kosteloos cliëntondersteuning beschikbaar is, als daar behoefte aan
is. Op dit moment is de cliëntondersteuning voor het sociaal domein belegd bij MEE. Via
Goedbezigweert.nu kunnen,vergunninghouders een maatje vinden of gaan deelnemen aan
vrijwilligerswerk.
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Nieuwe opgave
Samen met Punt Welzijn, Vluchtelingenwerk Weert, Algemeen Maatschappelijk werk en GGD
houden we in de gaten of er extra inspanningen nodig zijn voor deze nieuwe inwoners. De komst
van een grotere groep vergunninghouders kan leiden tot een toename van het aantal mensen dat
een beroep doet in de 1e en 2e lijnszorg (jongeren en volwassenen).

Uitvoering/Actie
Periodiek overleg voeren met partners (Punt Welzijn, Vluchtelingenwerk Weert, Algemeen
Maatschappelijk en GGD) om de ontwikkelingen goed te volgen.

Kosten
Voor de gemeente zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Vergunninghouders moeten zich
verder net als andere inwoners verzekeren voor zorg.

In dit hoofdstuk wordt

een índicatie gegeven van de uitvoeringskosten van dít beleidsen actieplan. Hierbij is uitgegaan van de nu beschikbare informatie over rijksbijdragen.
Op 28 april hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een groot deel van
onderstaand thema. Voor de jaren 2O76/2O77 is € 74O miljoen beschikbaar voor
integratie/participatie en € 245 miljoen voor onder andere meerkosten bijzondere
bijstand, pafticipatie'en zorg, Daarnaast ontvangen gemeenten voor iedere statushouder
van 76 tot 65 jaar € 2.370 voor de maatschappelijke begeleiding en het
participatieverklaringstraject (COA vergoeding ),

grond van het uitwerkingsakkoord is een inschatting gemaakt van de extra
inkomsten die de gemeente Weert ontvangt in 2O76 en 2O77. Omdat de apa,te uitkering
voor de extra míddelen nog uitgewerkt moet worden is bij de berekening van de extra
inkomsten voor de gemeente Weert de aanname gemaakt dat Weeft Or29o/o van de extra
middelen ontvangt (gebaseerd op het verwachte aandeel in de taakstelling huisvesting
vergunnínghouders). In de septembercirculaíre 2076 wordt meer informatie over de
daadwerkelijke extra inkomsten per gemeente verwacht.
Op

Indicatief aandeel gemeente Weert in extra middelen (exclusief BUIG en COAvergoeding):

2076
2077
Totaal

€ 675.700
€ 467.700

t

€ 7.736-800

Financiële oevoløen 2O76/2O77 o.b,v. het aantal veraunninohouders
Kostenoost

Tiideliik oersoneel m.i.v. 7-8-2076
Leenbiistand
Biízondere bíistand
Re- i n teo ra ti e / a rbe i d sto e I e i d i n ø
Extra subsid ie vl uchtel inoenwerk Weett
Pa rti ci oa ti eve rk I a ri n o stra i ect
Diolomawaarderino
Subtotaal
Beschíkbare middelen
Budqet
Extra riiksmiddelen
COA-vergoeding maatschappelijke begeleiding en
oa ft i c i oa ti eve rk I a ri n o st ra i ect
Subtotaal
Totaal kosten
Totaal verooedino

2076
€ 75.400
c 277.534
c 76.755
e 262.500
c 34.970
c 5.89s
€ 5.2sO
€ 735.708

2077

c tat.ooo

€ 762.923
c 76.755
c 262.500

c 34.970

c 5.49s
c 5.2so

c 732.693

2076
€ 675.700
c 777.750

2077
e 467.700
€ 777.750

c 853.450

e 63A.8sO

c 7.468.407
€ 7.492.300
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Biistand
Eventuele extra, niet geraamde kosten als gevolg van instroom van vergunningshouders
in de bijstand zijn in de kostenraming buiten beschouwing gelaten. De kosten van
blJstandsuitkeringen worden ten laste van de beschikbare BUlG-middalen gebracht.
Indien deze niet toereíkend zijn wordt een beroep gedaan op de algemene middelen
( beg roti n g sresu lta at ).

Leenbiistand
Leenbijstand wordt door de ontvanger afgelost in 3 jaar. Dít betekent dat op grond van
verstrekte leenbijstand in 2O76 en 2O77 in de jaren 2078 t/m 2O20 nog aflossing wordt
ontvangen, Bij de berekening van de financiële gevolgen is híermee geen rekening
gehouden (omdat deze alleen voor de jaren 2O76 en 2O77 is opgesteld).
Ontwikkelingen na 2017
Het vooriiggende beie¡cis- en act¡epian ziet op cie periooe t/m 20i7. Meciio 20i7 wordt het pian
geëvalueerd, naar aanleiding daarvan zal er een doorkijk naar 2018 e.v. worden gemaakt.
Eventuele financiële gevolgen na 2077 zullen daarbij ook in beeld worden gebracht.
Voorstellen
Gezien de onzekerheden, zowel wat de omvang van de uitgaven en de inkomsten als de verdeling

over de jaren betreft, wordt het volgende voorgesteld:
- In de 3e bestuursrapportage 2016 de ramingen zowel voor de lasten als de baten bij te stellen
op basis van de op dat moment bekende informatie;
- Gezien de doorwerking naar 2OI7 en mogelijke uitloop in 2018 eventuele restantmiddelen
2076/20t7 in het kader van verhoogde asielinstroom voor dit doel beschikbaar te houden. In
de l¡etrefferrde jaarrekeningen zullen hiertoe (overhevelings)voorstellen worden gedaan.

Het verkrijgen en behouden van draagvlak voor de nu noodzakelijke en soms buitengewone
maatregelen is van groot belang. Niet alleen voor de realisatie van de gevraagde en opgelegde
taakstellingen, maar ook voor het behoud van een tolerante en open samenleving. Daarom is
goede communicatie essentieel.

Bij de communicatie over en ten behoeve van de opvang en integratie van vergunninghouders in
Weert staan twee vraagstukken voorop:
a. Hoe houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belangen en ideeën? en
b. Hoe zorgen we dat er aansluiting komt en blijft met en tussen alle betrokkenen?
Dialoog is daarbij van groot, belang vooral als het gaat om zorgen die leven over de woning- en
arbeidsmarkt, integratie, onderwijs en zorg.
Rekening houden met de belangen vart alle l¡eLrtskke¡te¡t
Belangrijk bij de aanpak van de communicatie is dat er voortdurend oog is voor alle verschillende
ideeën en opvattingen over het vluchtelingenvraagstuk. Of die nu positief, neutraal of negatief zijn
Dat vraagt om een open en eerlijke communicatie. Met andere woorden: we maken successen op
het gebied van opvang/integratie in Weert zichtbaar, maar staan zeker ook open voor zorgen,
kritiek en bezwaren en spelen daarop in.
Voor wat betreft de insteek van de inhoud van de communicatie over vergunninghouders geldt
echter wel de feitelijke situatie: het opvangen van door het Rijk aan de gemeente toegewezen
vergunninghouders is een wettelijke plicht die volbracht moet worden.

Communicatietraject
In de ambtelijke projectgroep is communicatie een belangrijk speerpunt. Hierin wordt nader
uitgewerkt hoe te communiceren en welke aandachtspunten er zijn. 7o is er wellicht onbekendheid
mel bepaalde processen of producten (kennis) maar ook draagvlak voor bepaald beleid kan een
aandachtspunt zijn. In de communicatie onderscheiden we verschillende doelgroepen:
- Inwoners Weert

-

Asielzoekers

Statushouders (wonend in AZC of wonend in toegewezen of particuliere woning)

1.4

Partners zoals Vluchtelingenwerk, Bibliocenter, Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk werk,
GGD, woningcorporaties etc. )
Werkgevers
Onderwijsveld
De interne organisatie
Gemeenteraad en college van B&W van Weert
Voor al die doelgroepen bekijken we wat de communicatie uitdagingen zijn op de benoemde vijf
thema's: Huisvesting, Maatschappelijke begeleiding, Inburgering, onderwijs en scholing, Werk en
inkomen, Welzijn, gezondheid en zorg.

De gemeenteraad heeft middels de motie opdracht verleend aan het college. Het college heeft de
motie overgenomen en voert deze uit. Vanuit het college zijn wethouder Harrie Litjens
(coördinerend) en wethouder Frans van Eersel, portefeuillehouder voor Ruimtelijk beleid direct
betrokken. Gelet op het integrale karakter van dit vraagstuk is het voltallige college
verantwoordelijk voor de uitvoering. De afdeling OCSW is aangewezen als karttrekker van het
dossier. De projectleiding en procesbegeleiding is belegd bij een beleidsadviseur OCSW.

Projectteam:
Het projectteam bestaat uit:
projectleider (afdeling OCSW)
Ümügül Tasim:
Marian Arts:
beleidsadviseur (afdeling Ruimtelijk beleid)
Saskia Doek:
beleidsadviseur Wmo (afdeling OCSW)

RiekKlaessen:

Marianne

beleidsadviseuronderwijs(afdelingOCWS)

Scheuders: adviseur communicatie (team communicatie)

Uitvoeringsteam:
Het projectteam onderhoudt de lijnen naar de andere afdelingen die aan zeLzijn voor de uitvoering
van dit beleids-actieplan.

Evaluatie
De uitvoering van dit beleids- en actieplan betreft een groot aantal programma's, zoals Zorg &
Welzijn, Wonen, Onderwijs, Economie & Werk en Inkomen & Armoedebestrijding. Eén van de

uitwerkpunten betreft de monitoring op de resultaten van ons beleid. Niet alleen op,de huisvesting,
maar zeker ook op de resultaten van inburgering en integratie. Om te kunnen beoordelen of onze
aanpak succesvol is, zijn toetsbare indicatoren nodig en vaste meetmomenten. Het projectteam zal
dit nader uitwerken. De ontwikkelingen en resultaten zullen worden gemonitord en gerapporteerd.
Medio 2017 wordt het beleids- en actieplan geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en het aantal
vergunninghouders op dat moment wordt besloten over al dan niet voortzetten van de nieuwe
aanpak na 20L7.

Actualisatie
Zowel veranderende wetgeving als continue wijzigingen in taakstellingen maken dat de uitvoering
van dit beleids-actieplan geen blauwdruk is. Zodra de context hierom vraagt, zal (uitvoering van)
dit beleids- en actieplan worden aangepast.
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Het zal duidelijk zijn dat dit dossier een dynamische aanpak vraagt. Wat we vandaag
opschrijven kan morgen achterhaald zijn door actualiteit. Toch moet er richting gekozen
worden en besluiten worden genomen om verder te komen. In dit beleids- en actieplan zijn per
onderdeel acties opgenomen. Hieronder staat een samenvatting van de acties.

Thema

Actie

Trekker/betrokken

Wanneer

Huisvesting

Zoeken naar creatieve

Afdelingen Ruimtelijk
beleid en WIZ i.s.m.
corporaties en
particuliere
initiatiefnemers

Doorlopend

Afdelingen OCSW en

Start augustus 2016

hu isvestingsoplossingen

Maatschappelijke

Uitvoering

h^^^l^il¡^^
uEvErgluil

n ¡ 4i¡in
¡+ia.
rr rvÞLr qJççL
Pqr LlLlPqLrçvçr '^-lrl^,i^^êì,^;^^t
^¡qr
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Inburgering,
onderwijs en
scholing

.
.
r
.
.
.

uitgebreidintakegesprek
WIZ;
diplomawaardering;
geintegreerdetrajecten
(inburgering i.c.m. een
mbo-opleiding);
intensivering
samenwerking UAF
maatwerkvoorziening
voor moeilijk leerbare

\^rl7
grr
Yvt¿ ^^

Vluchtelingenwerk
Weert
Afdelingen OCSW en
WIZ i.s.m. ROC Gilde
Opleidingen,
Vluchtelingenwerk
Punt Welzijn,
Academia Talen,

vrijwilligers en
buurtbewoners

Met sommige
onderdelen zijn we
reeds van start
gegaan.

Augustus/september
kunnen de eerste
geintegreerde

trajecten aanvangen

vergrrnninghor¡ders
betrekken van

buurtbewoners bij de
inburgering en
integratie.
Werk en

Project'Arbeidsgewenni ng

Afdeling WIZ en

inkomen

en taalondersteuning'
uitbreiden naar alle
verounnino houders
Periodiek overleg met Punt
Welzijn, Algemeen

Werk.Kom

Welzijn,
gezondheid en
zor9

Maatschappelijk Werk en

Afdeling OCSW i.s.m.
Punt Welzijn,
Vluchtelingenwerk,

GGD

Algemeen

Start augustus/
september 2016
Doorlopend

Maatschappelijk Werk
en GGD
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BIJLAGE 1: ACTIVITEITEN VOOR BEWONERS AZC

Begeleiding en voorl¡chting
a

Na aankomst in de opvang
Alle bewoners krijgen bij aankomst op een opvanglocatie een verplicht intakegesprek, waarin
onder meer hun rechten en plichten besproken worden. Daarnaast is er voorlichting over de
gang van zaken op de opvanglocatie: Waar doeje boodschappen? Hoe werkt het openbaar
vervoer? Bij wie kan je terecht met vragen?

Tijdens asielaanvraag
Aan bewoners die wachten op een beslissing op hun asielaanvraag wordt een oriëntatietraining
aangeboden. Doel is dat bewoners zich oriënteren op hun actuele situatie én hun toekomst.
Deelnemers aan de training krijgen onder meer informatie over school en opvoeding,
gezondheidszorg en de positie van de vrouw in Nederland.
a

Na verkrijgen verblijfsvergunning
Vergunninghouders kunnen zich tijdens hun resterende verblijf in de opvang voorbereiden op
hun inburgering in Nederland. Met een training'Kennis van de Nederlandse Samenleving'en
aanvullende Nederlandse taallessen bereiden bewoners zich voor op de verplichte inburgering
bij de gemeenten. De lessen richten zich op de kennis die vergunninghouders nodig hebben als
ze een woning krijgen in een gemeente en besteden aandacht aan de eigen
verantwoordelijkheid, meedoen in de samenleving, wonen/ gezondheidszorgt werk en inkomen,

Werk en ople¡ding
Een deel van de asielzoekers kiest ervoor te werken of studeren tijdens hun verblijf in de opvang
Werken of studeren vergroot de zelfredzaamheid en heeft een positief effect op de persoonlijke
ontwikkeling, toekomstperspectief en leefomgeving van de bewoner.

Aanbod van programma's
Afhankelijk van de fase van de procedure waarin een bewoner zich bevindt biedt het COA op het
azc diverse educatieve programma's aan. Bijvoorbeeld taallessen en de training 'Kennis van de
Nederlandse Samenleving'voor bewoners die nog maar kort in Nederlandzijn. Wie deze trainingen
heeft gevolgd kan aanvullende taallessen volgen om nog beter Nederlands te leren spreken.
Open Leercentrum
Op elk AZCis een Open Leercentrum. Hier staan computers en kunnen bewoners in hun eigen
tempo en op hun eigen niveau werken of gebruik maken van internet, Kinderen kunnen hier hun
huiswerk maken. Er is begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers.

Volwassenenonderwijs
Volwassenen die onderwijs willen volgen kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de Stichting
voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in de vorm van
advies en voorlichting,'maar ook in de begeleiding tijdens studie, bemiddeling naar werk en
financiële ondersteuni ng.

Onderwijs voor kinderen
Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen in een asielzoekerscentrum
gaan gewoon naar school. Aan ieder azc is een basisschool gekoppeld, maar ouders mogen ook zelf
een school voor hun kind kiezen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland
eerst naar de internationale schakelklas. Zodraze voldoende Nederlands spreken, stromen ze in op
een voor hen geschikte onderwijsvorm.

Werk

Asielzoekers mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Eventuele inkomsten worden
ingehouden op het leef- en kleedgeld. Bewoners die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het
COA geeft wel advies maar bemiddelt niet. Op en rond het AZC worden bewoners betrokken bij
dagelijkse werkzaamheden. Ze krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Bewoners mogen ook

buiten het AZC vrijwilligerswerk doen.
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BIJLAGE

1.

2:

ALGEMENE INFO VLUCHTELINGENWERK WEERT PUNT WELZIJN

Doelstelling

De doelstelling van Vluchtelingenwerk zoals die sinds de oprichting van de toenmalige zelfstandige
stichting heeft gegolden is opgeheven sinds 2015. "Het begeleiden en ondersteunen van nieuwe
medeburgers bij hun maatschappelijke en culturele integratie in de Nederlandse en Weerter

samenleving" en "het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen"
klinken ouderwets en zijn formuleringen die niet meer van deze tijd zijn.
De nieuwe doelstelling ziet er als volgt uit:
Vluchtelingen, eventueel samen met familie/netwerk, zijn na een periode van individuele coaching
in staat (voor zover mogelijk) sociaal zelfredzaam hun weg te vinden binnen de Weerter

samenlevinS

Ter verduidelijking:
. Vluchtelingen - alle legale asielgerechtigden die maximaal 2 jaar in Weert wonen. Na de
maatschappelijke begeleiding van vluchtelingenwerk worden vluchteiingen verwezen naar het
algemene aanbod van voorzieningen. Uitgeprocedeerde vluchtelingen worden niet tot onze
primaire doelgroep gerekend.
. Eventueel samen met familie/netwerk - indien er sprake is van een familie of een netwerk die
een bijdrage kunnen leveren aan de integratie van een vluchteling, wordt deze zoveel mogelijk

.
.
.
'

ingeschakeld.

Individuele coaching - hieronder wordt de werkwijze verstaan die vluchtelingen via individuele
begeleiding en coaching op weg helpt en op zelfredzaamheid is gericht.
(voor zover mogelijk) - van vluchtelingen kan niet dezelfde mate aan zelfredzaamheid worden
verwacht als van in Nederland geboren burgers. Er dient rekening te worden gehouden met het
niveau bij aankomst in de gemeente en op basis daarvan kunnen realistische doeleinden
geformuleerd worden.
Sociaal zelfredzaam - ook vluchtelingen dienen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid
te nemen en daarbij niet teveel te verwachten van anderen maar vooral in eigen kracht te
geloven. Om dit proces te bewerkstelligen spelen allerlei sociale factoren een belangrijke rol.
Weg vinden in Weerter samenleving - integratie gebeurt vooral lokaal en daarom is het
gemakkelijker om via de eigen leefomgeving breder te kunnen inburgeren in het grotere,
Nederlandse geheel.

2.

Werkwijze

Met een professionele coördinatie en de inzet van lokale vrijwilligers richten we ons op een direct
contact met de vluchteling en een samenhangende aanpak van de vragen en problemen in zijn of
haar situatie. Na aankomst wordt samen met de vluchteling zijn specifieke situatie in kaart
gebracht en wordt nagegaan wat de ondersteuningsbehoefte is - met inachtneming van zijn eigen
vera ntwoordel ij kheid.

In eerste instantie gaat het om vragen rond aanmelding en inschrijving bij tal van instanties en
bedrijverr en de kennisnraking met hun nieuwe leefomgeving (zie'Coaching Vestiging'). In tweede
instantie om zelfstandig gebruik te leren maken van voorzieningen en een verdere orjëntatie op de
mogelijkheden tot participatie (zie'Coaching Integratie'),
De vluchtelingencoach wijst de weg naar passende oplossingen waarbij hij ervoor waakt de regie
zoveel mogelijk bij de vluchteling te leggen. Gaandeweg neemt de zelfredzaamheid bij het omgaan
met instanties en voorzieningen toe en breidt de vluchteling zijn netwerk uit.
Vluchtelingen zijn vaak krachtige personen die veel hebben doorstaan. Door een coachende aanpak
benutten we deze eigen kracht. Waar dat wenselijk is verbinden we deze dienstverlening met die
van andere organisaties en verwijzen we door.

Vluchtelingenwerk heeft een bijzondere expertise waar het gaat om de situatie van de vluchteling
in relatie tot zijn verblijfspositie. De verblijfsvergunning is gedurende een periode van 5 jaar
intrekbaar en de aan- of afwezigheid van de juiste verblijfsdocumenten kan belangrijke materiele
gevolgen hebben voor individu en samenleving. Vluchtelingenwerk is korte tijd na aankomst in
Weert op de hoogte van het dossieren heeft de juiste kennis om acties en gevolgen,in te kunnen
schatten. Dit geldt ook voor procedures met betrekking tot gezinshereniging. Met deze expertise
kunnen we de betrokkene en samenwerkende instanties snel en goed informeren (zie'Monitoring

Verblijf').
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Aanpak
Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn gaat uit van individuele trajectbegeleiding, van instroom tot
uitstroom, in acht fasen:
. Aanmeldingsfase: het moment waarop vluchtelingenwerk bericht krijgt van de gemeente dat
een nieuwkomer zal arriveren.
. Intakefase: gesprek met de projectmedewerker en een tolk, waarin de zelfredzaamheidsmatrix
als richtlijn dient.
. Opnamefase: definitieve koppeling aan een persoonlijke begeleider.
. Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op 9 leefgebieden.
. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase, deze vindt om de 3 maanden plaats met de
projectmedewerker.
. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening en eventuele laatste doorverwijzing.
De stappen hebben betrekking op negen leefgebiedenr contact, beheer, rechtspositie, wonen,
gezondheid, financiën, onderwijs, participatie, werk. Centraal staan de sterke punten en krachten
van mensen en niet hun problemen.
Coaching Vestiging
Omdat veel cliënten nog onbekend zijn met verwachtingen, verplichtingen en procedures kiest de
begeleider in deze fase voor een actieve benadering.
Vluchtelingenwerk staat borg dat een cliënt aan het eind van het programma:
- correct is aangemeld en ingeschreven bij ter zake doende instellingen
- heeft kennisgemaakt met betrokken instellingen
- zich bewust is van rechten, plichten en procedures
- heeft kennisgemaakt met budgetbeheer
De vrijwilliger begeleidt onder meer de ondertekening van het huurcontract, contact met
nutsvoorzieningen en de registratie in de nieuwe woonplaats. Daarnaast geeft de vrijwilliger uitleg
over allerlei financiële zaken en budgetbeheer en zorgt dat de cliënt de juiste verzekeringen afsluit.
Hij begeleidt de cliënt ook als deze zich inschrijft voor de inburgeringscursus, een opleiding begint
of solliciteert en helpt bijvoorbeeld zoeken naar een school, een sportclub, een dokter, een tandarts
of een consultatiebureau.
Deze fase duurt maximaal één maand vanaf het moment van inschrijving in de gemeente.
Coaching Integratie
De rol van de coach is in deze fase, die maximaal 11 maanden duurt, wezenlijk anders (de duur
kan verlengd worden bij bijzondere gevallen die met een langer traject duidelijk gebaat zijn). Bij
vestiging had de coach een meer leidende rol, nu is de coach echt coach. De verantwoordelijkheid

voor activiteiten ligt expliciet bij de cliënt.
Bij de coachende benadering onderzoeken we steeds welke hulpbronnen de cliënt kan aanspreken
om zelf verder te komen: een eigen netwerk, contacten binnen zorg of school, een uitzendbureau

of

internet.

,

,

De einddoelen van de)e coachingserie zijn onderverdeeld in negen categorieën, die tezamen de
zelfredzaamheidsmatrix zullen uitmaken. Hieronder staat een overzicht van de categorieën, met
een voorbeeld van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen.

-

Contact (gesprek voeren/ brief schrijven)
Beheer (formulieren invullen, budgetbeheer)
Rechtspositie (verblijfsvergunning, gezinshereniging)
Wonen (verhuismogelijkheden, energiebeheer)
Gezondheid (zorgstructuur,specifiekezorg)
Financiën (belasting, loon)

Onderwijs (contact met school van kinderen, eigen mogelijkheden)
Participatie (buurthuisactiviteiten, opbouweigen netwerk)
Werk (opstellen CV, solliciteren)

Welke einddoelen een-cliënt
. De mate waarin iemand
. De mate waarin iemand
. De mate waarin iemand

bereikt verschilt per persoon. Drie belangrijke succesfactoren zijn
Nederlandse gebruiken kent en de taal beheerst;
zijn post, mail en financiën zorgvuldig beheert;
kennis heeft over de sociale kaart.

Gedurende dit traject kan een cliënt gebruik maken van het taalspreekuur dat ter extra
ondersteuning van de inburgeringscursus dient. Ook hier wordt met op het individu toegepaste
duidelijke, concrete vooraf vastgestelde doelen gewerkt die om de 3 maanden worden
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geëvalueerd. Het taalproject heeft 3 pijlers, namelijk: huiswerkbegeleiding, informele
ondersteuning en thema bespreking. Het taalspreekuur werkt met vaste cliënten die gemotiveerd
zijn om de Nederlandse taal in al haar facetten zo snel mogelijk te beheersen. Het vindt plaats op 3
dagdelen van 10.00u tot 13.00u.
Monitoring verblijf
Een asielzoeker die een verblijfsvergunning krijgt, is nog nict zekcr van zijn rechtsposltle. In de
meeste gevallen kan de overheid vijf jaar lang de vergunning intrekken, bijvoorbeeld door
wijzigende omstandigheden in het land van herkomst. Deze onzekerheid is bedreigend voor de
mogel ijkheden tot integratie.
Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn monitort de gang van zaken rond het verblijfsrecht van
cliënten, en informeert hen tijdig bij veranderingen.Zo kan iedereen adequaat reageren wanneer
de ontwikkelingen daarom vragen. Tijdig optreden kan veel ongewenste effecten voorkomen. Dit
geldt ook voor de hereniging met achtergebleven gezinsleden.
Bij een wijzigende situatie is snel handelen belangrijk. Vluchtelingenwerk heeft vaak al een dossier
over een cliënt nog voor die in de gemeente komt wonen. Zo kennen we achtergronden van de
cliënt en de procedure. We informeren clitinten over hun verpiichtingen, kansen en mogeiijkheden
op het gebied van vergunningen en procedures. Zo voorkomen we problemen als
budgetproblematiek, stagnatie van het integratieproces en illegaliteit.

luridische ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers vormt een belangrijk onderdeel van ons
werk. Sommige zaken vergen zulke specialistische kennis dat er slechts enkelen zijn die
vluchtelingen hierbij kunnen begeleiden, zoals bijvoorbeeld gezinshereniging. In hèt intakegesprek
dient al duidelijk te worden of een vluchteling een beroep gaat doen op gezinshereniging zodat de
op dit gebied kundige vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden (los van het coachingstraject).
Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op
gezinshereniging. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde procedure, die soms weljaren kan
duren. Vluchtelingenwerk biedt gezinnen praktisch-juridische hulp tijdens het hele proces.
Onze gespecialiseerde vrijwilligers verzetten veel werk om gezinshereniging mogelijk te maken. Dit
is wat zij allemaal doen:
- uitleg geven over de procedure aan vluchtelingen die herenigd willen worden met hun gezin,
vader of moeder;
- praktische hulp bieden bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van een
'machtiging tot voorlopig verblijf' (mvv, dit is een soort visum);
- overleggen met de vluchteling over de ambassade waar ze de aanvraag kunnen indienen en de
reisroute die gezinsleden kunnen volgen;
- contact zoeken met de ambassade voor het indienen van de aanvraag en andere onderzoeken
waarvoor de gezinsleden naar de ambassade moeten gaan;
- overleggen met de vluchteling over de documenten die voor vertaling naar Nederland moeten
worden verstuurd;
- een advocaat benaderen voor het indienen van een eventueel bezwaar of beroep tegen het
besluit over de mvv-aanvraag of verblijfsvergunning;
- overleggerr rnet de advocaat over in te dienen juridische stukken of informatie.
Bovendien kan er voor de kosten die gezinshereniging met zich meebrengt een beroep worden
gedaan op het noodfonds dat in beheer is van Punt Welzijn. Vluchtelingen kunnen in dat kader een
aanvraag doen om de helft van de vliegkosten te vergoeden; hiertegenover staat een
tegenprestatie die uit vrijwilligerswerk bestaat en een verplichting tot terugbetaling,indien de cliënt
werk heeft gevonden.

Informatie en Advies
Het open spreekuur blijft ook in de nieuwe werkvorm behouden, maar wordt beperkt tot twee
ochtenden per week (van 10.00u tot 14.00u). De ervaren spreekuurbegeleiders fungeren
voornamelijk als achterban voor de coaches, die met allerlei praktische zaken bij hen terecht
kunnen. Vluchtelingen kunnen hiervan ook eventueel gebruik maken als er dringende zaken zijn
die niet kunnen wachten op hun afspraak met de persoonlijke begeleider. Ook kan dit spreekuur
als een tijdelijke vervanging dienen indien de persoonlijke begeleider even is weggevallen.
Vluchtelingen die langer: dan 1 jaar in Weert wonen en/of de coachingstrajecten hebben doorlopen,
worden doorverwezen naar De Vraagwijzer waar zij van het algemene aanbod voor Informatie,
Advies en Ondersteuning gebruik kunnen maken.
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BIJLAGE

3:

DIENST

Dienstnaam

Vluchtelingen (eventueel samen met fam¡lie/netwerk) zijn na een periode
van individuele coaching in staat (voor zover mogelijk) sociaal
zelfredzaam hun weg te vinden binnen de Weerter samenleving.

.
.
.

Doelgroep/
gebied

ACTIVITEITKAART VLUCHTELINGENWERK

Vluchtelingenwerk

Doelstelling (en)

Indicator 2016

-

Maximaal 40 volwassen nieuwkomers een coachingstraject aanbieden
Alle nieuwkomers maatschappelijk intensief begeleiden gedurende de
eerste vier weken, de periode waarin de vluchteling verhuist van AZC
naar Weert.
Tweemaal per week taalbegeleiding geven in de vorm van
huiswerkbegeleiding, thema bespreking en praktijkbegeleiding.

Alle legale vluchtelingen, die vanaf

l

januari 2015 woonachtig zijn in Weert.

Deelnota

Artikel 60 Huisvestingswet; Wet Inburgering Nieuwkomers

Terugblik op
resultaten eerste

Vluchtelingenwerk begon dit jaar met een nieuwe werkwijze, namelijk
individuele coaching van nieuwkomers. 45 nieuwkomers (inclusief kinderen)
kwamen in het eerste half jaar van 2015 in Weert wonen waarvan de
volwassenen allemaal in een coachingstraject werden opgenomen, alsmede
de vluchtelingen die in 2014 reeds in Weert woonden. Deze laatste groep
kreeg een traject van twee maanden waarna zij werden doorverwezen naar
het reguliere aanbod van informatie- en adviespunten.
Nieuwe coaches en taalbegeleiders werden met succes geworven, waardoor
het huidige aantal vrijwilligers inmiddels uit 40 personen bestaat.
Ook de sociaal-culturele commissie werd nieuw leven ingeblazen met als
voornaamste taak vluchtelingen en vluchtelingenwerk positief op de kaart te
zetten in Weert. Een interculturele kookavond en een informatieavond
belastingdienst werden georganiseerd, met succes en voor herhaling
vatbaar.
De taalbegeleiding kon worden uitgebreid naar drie dagdelen in de week en
18 vluchtelingen konden hiervan gebruik maken.
Een start is gemaakt met methodisch werken aan zelfredzaamheid van
cliënten door middel van een driedaagse coachingscursus en een daarop
toegespitst reg istratiesysteem.
Alle volwassen nieuwkomers konden vooralsnog gekoppeld worden aan
coaches. De duur van het traject is echter afhankelijk van het aantal
volwassen nieuwkomers dat nog komen gaat en het aantal beschikbare
coaches. Werving van meer coaches blijft daarom een prioriteit om
zodoende in staat te zijn alle nieuwkomers minimaal een half jaar te
begeleiden.
Omdat het vluchtelingenvraagstuk nu zo actueel is, wilt vluchtelingenwerk
de vluchtelingen die in Weert wonen een gezicht geven en bovendien
zichtbaar maken wat haar vrijwilligers doen. Daarom zal vluchtelingenwerk
waar mogelijk activiteiten en initiatieven ondersteunen en zelf ontplooien
die het draagvlak onder de Weertse bevolking voor asielzoekers en
vluchteli ngen verg roten,
Methodisch werken aan zelfredzaamheid is gebleken een flinke opgave te
zijn voor de vrijwilligers. Het is van belang om na te gaan in hoeverre de
methodiek en de bijbehorende registratie uitgevoerd kan worden door de
vrijwillige coaches.

helft 2015

Consequenties
voor 2016
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Samenwerking

/

Keten

Kwaliteitsmeting

Activiteiten
(directe
ureninzet)
Vluchtelingenwerk
TOTAAL

De inburgeringscursus die vanaf mei 2015 door Vluchtelingenwerk Limburg
wordt aangeboden in Weert heeft als verplicht onderdeel begeleiding door
een taalcoach. In de loop van het jaar zal in samenwerking met VW Limburg
bekeken worden in hoeverre ons taalproject hierin geintegreerd kan worden.
Nauwe samenwerking en afstemming tussen gemeente en
vluchtelingenwerk blijft noodzakelijk om het stijgende aantal nieuwkomers
goed te begeleiden tijdens hun start in Weert en een voorspoedige
integratie mogelijk te maken. Meer nieuwkomers betekent meer coaches en
meer (professionele) coördinatie,
Gemeente Weert, Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland, IND, De
Vraagwijzer, ambassades, advocaten, Algemeen Maatschappel ijk Werk,
Gespecialiseerde Thuis Begeleiding, COA, ROC/Gildeopleidingen,
Vluchtelingenwerk Limburg
Iedere cliënt zal individueel de gelegenheid krijgen om in
evaluatiegesprekken zijn/haar mening te uiten ovei' het coachingstraject.

financiering gemeente Weert 2O15
uren 2O75 regulier subs

projectsubs.

ovenge
financiering

vrijwilligers

Stage/PIO

5.000

500

s.ooo

soo

22

BIJLAGE 4: PLAN VAN AANPAK PARTICIPATIEVERKLARINGSTRAJECT

Activiteit

Partici oatieverkla ri nqstraiect
'Op grond van de evaluatie en het bestuurlijk overleg wordt het
participatieverklaringstraject via het volgende model ingevoerd :
1. Verplichte ondertekening van de participatieverklaring en deelname aan een
workshop en eventuele andere activiteiten in dat kader voor alle
inbu rgeri ngsplichtige nieuwkomers (met na me vergunning houders en hun
gezinsleden en overige inburgeringsplichtigen) ;
2. Vooruitlopend op de daarvoor noodzakelijke wetswijziging wordt het
participatieverklaringstraject een onderdeel van het traject maatschappelijke
begeleiding voor alle vergunninghouders en hun gezinsleden'(p.3, Kamerbrief
participatieverklaring, 27 -ll-2015).

Doelstelling
Doelqroeo
Werkwijze

Vluchtelingenwerk Weert Punt Welzijn organiseert de workshops voor
vergunninghouders die moeten leiden tot het tekenen van de participatieverklaring en
implementeert het bekendmaken met Nederlandse kernwaarden binnen de
coachinqsmethodiek die zii hanteert.
Vergunninghouders krijgen een goed beeld van de waarden van de Nederlandse
samenlevinq en tekenen de participatieverklarinq.
Verounninohouders die vanaf 2016 in Weert wonen
Workshop duurt 180 minuten, wat door ProDemos wordt omschreven als de ideale duur
voor een 'comfortabel programma' in de'Handleiding Workshop Participatieverklaring'.
Een groep bestaat uit max. 15 personen. Bij het samenstellen van de groepen wordt

rekening gehouden met taalniveau en afkomst. Een professional coördineert het project
en geeft de workshops, daarbij ondersteund door 2 vrijwillige klassenassistenten en
minimaal 1 vrijwillige tolk. De klassenassistenten zijn huidige vrijwillige coaches die de
(achtergrond van de) deelnemers reeds kennen, waardoor zij voor een extra verdieping
kunnen zorgen. Zowel de professional als de vrijwilligers volgen de train-de-trainerbijeenkomst.

In de workshop worden de Nederlandse waarden en basisprincipes op een interactieve
manier behandeld en toegelicht. De workshop bevat vijf werkvormen, die worden
ingezet voor een nadere kennismaking met de Nederlandse kernwaarden en ter
voorbereiding op de ondertekening van de participatieverklaring.
Daarnaast wordt een extra domein toegevoegd in de zelfredzaamheidsmatrix, het
instrument waarmee de coaches bij vluchtelingenwerk Weert werken en de vooruitgang
toetsen van de statushouders die zij begeleiden. Dit extra domein wordt genoemd:
bekendheid met kernwaarden in Nederland. Iemand is voldoende zelfredzaam wanneer
hij/zij op alle domeinen uit de matrix minimaal een score 4 behaald op een schaal van 1

tot
Resultaat
Planning
Kosten

5.

Vergunninghouders zijn bekend met de kernwaarden in de Nederlandse samenleving en
hebben de oarticioatieverklarinq ondertekend.
Afhankelijk van de instroom worden workshops voor minimaal 10 personen
georganiseerd. Met terugwerkende kracht wordt de workshop aangeboden aan de
verounninohouders die vanaf ianuari 2016 in Weert wonen.
O.b,v. 160 deelnemers in 2016 en 2077.
Kosten zijn dus berekend voor 2 jaar.
- Uren professional: 720 uur x € 54,50 (geven van 15
workshops van 3 uur + algehele ontwikkeling en coördinatie
van het project + deelname van 2 professionals aan train-de€ 6.540,-

-

trainer-bijeenkomst)
Vrijwilligerskosten- en vergoedingen (voorvrijwillige
klassenassistenten en tolken)
Lesmaterialen (pakketten te bestellen bij ProDemos)
Overige materialen (stiften, blanco vellen, etc.)
Train-de-trainer-bijeenkomst ProDemos voor 10-15 personen
op locatie in Weert
Huur ruimte + benodigdheden
,
,

Onvoorzien

TOTAAL

€ 1.500,-

€
€

350,200,-

c 7.750,€ 1.200,-

€

250,-

a LL.790,-
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BIJLAGE 5: ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN PREVENTIEF JEUGDBELEID
Naast de inburgering en scholing van volwassenen is opvang en scholing van kinderen van belang

COA is verantwoordelijk voor scholing op het AZC en heeft een school voor PO (150 leerlingen) en
een voor VO (96 leerlingen) gestart. De verwachting is dat de kinderen ook na het verwerven van

een status geruime tijd in het AZC verblijven, gezien de druk op woningen voor
vergunni ng houders.
We gaan met COA in gesprek over de peuteropvang op het AZC. Ervan uitgaande dat de peuters
gerurime tijcl in het AZC en 80o/o definitief in Nederland blijven, getuigt het van een lange
termijnvisie als kinderen in de belangrijkste periode van hun talig leven (2-6 jaar) een goede basis

wordt geboden. De rijksoverheid verplicht gemeenten een aanbod te doen voor kinderen van
laagopgeleide ouders, maar is gevraagd om COA en AZC gemeenten hierin te faciliteren. Ons
WE/OAB budget is nl. gebaseerd op het aantal kinderen van laagopgeleide ouders van 2010.
Vandaar dat we de rijksoverheid aanspreken op solidariteit: kosten van peuteropvang horen niet
enkel te worden neergelegd bij AZC-gemeenten, die toch al extra inzet leveren. Een rijksbijdrage
o.b.v. solidariteitsbeginsel, zodat (rijke) gemeenten zonder AZC meebetalen, is niet meer dan
redelijk.
Vergunninghouders die inburgeringscursussen volgen, verwijzen we zoveel mogelijk naar de
belastingdienst voor kinderopvangtoeslag. Voor vergunninghouders geldt de vangnetregeling voor
alle inwoners: voor peuters zonder recht op belastingtoeslag kinderopvang is er een gemeenteplek.
Professionele peuteropvang past in de taakstelling van passend onderwijs (zo weinig mogelijk
kinderen naar duur, speciaal onderwijs) en jeugdhulp (minder dure hulp door preventie).
Kinderen van vergunninghouders die een woning hebben gekregen, stromen in bij regulier PO
(primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Het ministerie van onderwijs heeft extra

ijkmomenten ingevoerd of financiert extra formatie bij grote tussentijdse instroom.
De schoolbesturen in Weert organiseren NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijs: anderstalige
instromers krijgen deels aparte ondersteuning en deels doen ze mee ¡n hun eigen klas.
Op basis van bestaand onderwijsachterstandenbeleid wordt Weert breed € 70.000 voor
vroegschoolse educatie ingezet voor doorgaande lijn voorschools/PO/VO en voor ouder-kind
activiteiten (OpStapproject). Verder wordt € 175.000 (rijksgeld) ingezet voor schakelklassen;

leerlingen van groep 1 en 2 krijgen wekelijks B uur extra taalonderwijs. Bij de brede scholen in
Weert worden laagdrempelige, goedkope buitenschoolse activiteiten georganiseerd zodat kinderen
uit de lage-inkomensgezinnen ook gebruik kunnen maken van sport- en cultuuraanbod. Verder
kunnen gezinnen met lage inkomens gebruik maken van het sport- en cultuurfonds.
Betrokkenheid bij de school van de kinderen is een ideale ingang voor (ouder)participatie en het
signaleren van de behoefte aan opvoedondersteuning. Doorde instroom van vergunninghouders is
uitbreiding van ouderactiviteiten nodig. Hierovervolgt overleg met de schoolbesturen, Punt Welzijn
en het Centrurn voor Jeugd en Gezitt.
NB: hct grondwettelijk recht op onderwijs geldt ook voor illegale, leerplichtige kinderen
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1,. lnleiding
De gemeente Weert kampt met een n'rjpende krapte op de woningmarkt. Wonen Limburg, de
grootste woningcorporatie binnen de gemeente, heeft een beperkt aanbod aan woningen in het
goedkoopste segment (ca. € a0Q- tot max. €575,- p/m aan huurlasten). Tegelijkertijd is de vraag
naar dit soort woningen groot en groeiende. Zowel 'reguliere' woningzoekenden als bijzondere
doelgroepen dingen mee naar een relatief klein aantal sociale huurwoningen.

Het drastische verschil tussen vraag en aanbod is naar verwachting van t'rjdelijke aard. De druk op de
sociale huurmarkt is door diverse ontwikkelingen de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo zorgt de
economische crisis er bijvoorbeeld voor dat minder mensen een huis kopen, en dus een beroep doen
op de (sociale) huurmarkt. Tegel'rjkertijd zijn de hypotheekeisen aangescherpt. Ook de verplichte
huisvesting van vergunninghouders zorgt voor een piek aan de vraagkant van de markt. Prognoses
wijzen echter uit dat de vraag op middellange termijn weer zal afnemen. De oplossing van het
probleem is dan ook niet gelegen in het bijbouwen van sociale huurwoningen met een

afschrijvingsterm'tjn van vijftig jaar. De verwachting is dat de behoefte zich met name in de komende
tien tot vijftien jaar zal manifesteren. De benodigde investeringen moeten binnen de financiële
kaders passen, en de leefbaarheid in de wijken moet behouden blijven.
De gemeente Weert en Wonen Limburg zijn zich ervan bewust dat een nauwe samenwerking

noodzakel'ljk is om het vraagstuk op te lossen. Gezien de huidige situatie wordt daarbij afgeweken
van traditionele oplossingen, zoals het bijbouwen van nieuwe huurwoningen. ln plaats daarvan
wordt gekozen voor een innovatieve benadering. ln de voorliggende notitie wordt de huidige situatie

verder geduid en wordt de voorgestelde aanpak nader toegelicht.
De gemeente Weert en Wonen Limburg hebben niet de intentie om op voorhand het belang van de

ene groep boven dat van de andere te stellen. De rechtvaardige toew'rjzing van beschikbare
woningen is een kwestie die afzonderlijk wordt opgepakt, en valt daarmee buiten de reikwijdte van
deze notitie.
De voorliggende nota wordt aangeboden aan zowel het bestuur van Wonen Limburg als aan het

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, als uitvloeiselvan een afspraak
die is gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg tussen beíde partijen op 9 september 2AL5. Bij een

akkoord van beide besturen wordt zo snel mogelijk overgegaan tot de uitvoering van de voorgestelde
plannen.

2, Bijzondere doelgroepen
Het is lastig om een eenduidíge definitie voor het begrip 'bijzondere doelgroepen'te formuleren. Het
gaat veelal om jongeren met een ondersteuningsbehoefte die vanwege omstandigheden niet meer

thuis kunnen bl'tjven wonen en dreigen af te glíjden, mensen uit de maatschappel'rjke opvang en
mensen die vanwege de extramuralisering in de zorg zelfstandig moeten gaan wonen. Deze mensen
hebben bijzondere aandacht nodig of verkeren in een situatie waarin huisvesting de volgende stap in
hun hersteltraject is. Maar ook vergunninghouders, jongeren/starters, arbeidsmigranten en
woonurgenten zijn gebaat bij een toename van het aantalgoedkope huurwoningen. De wachtlijsten
zijn lang.
De beperkte uitstroommogelijkheden naar zelfstandíg wonen vormen een bottleneck voor onze
voorzieningen, waardoor problemen bij de instroom ontstaan en zowel burgers als professionals

2

gedemot¡veerd raken. Een belangrijk gevolg is dat inwoners er moeilijker in slagen om zelfredzamer
te worden.
Om te voorkomen dat we de definitie van 'bijzondere doelgroepen'te zeer afbakenen, vatten we

iedereen die niet beschouwd kan worden als regulier woningzoekende onder de noemer'bijzondere
doelgrocp', zonder de regulier woningzockenden daarbij uit het oog te verliezen.

2.L lnventarisatie vraag vanuit (bijzondere) doelgroepen
Om de omvang van het probleem te du¡den, is getracht een inschatt¡ng te maken van de vraag naar
huísvesting vanuit (bijzondere) doelgroepen op jaarbasis. Hierbij ís gekeken naar alle doelgroepen die
gebaat zijn bij goedkope, betaalbare huisvesting, in de vorm van kleine appartementen. Hierbij is in
eerste instantie gekeken naar de meest voor de hand liggende (bijzondere) doelgroepen:

r
r
-

¡
o
o
o
¡
o

Jongeren met een ondersteuningsbehoefte: 10
r.--^--L------l!:l-rvrdalscfrölrperuKe gpv¡l]rt,: r) r.oL ¿u;

tot

15;

Extramuralisering: gegevens niet compleet, voor de GGZ is de schatting 50;
Vergunninghouders: taakstelling 58 in het eerste half jaar van 2016;
Jongeren/starters: 70 perjaar;
Woonurgenten: momenteel 221, inclusief jongeren/starters;
Arbeidsmigranten;
lnstroom vanuit Rubicon wanneer de Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders
(AMV's) de l8-jarige leeftijd bereiken.

Hoewel het slechts een ruwe inschatting betreft en niet alle gegevens voorhanden zijn, is het
duidel'rjk dat het een behoorlijke opgave is om iedereen uit de bovenstaande categorieën te voorzÍen
van passende huisvesting. Volgens berekeningen van de genìeente Weer-t is er in Weert in twee jaar
tijd (20L5-2016) behoefte aan círca tweehonderd extra sociale huurwoningen. Het gaat dan met
name om kleine, goedkope huurwoníngen voor een- of tweepersoonshuishoudens.

2.2Vergunninghouders
De gemeenten hebben de verplichting om vergunninghouders

te hu¡svesten. Vergunninghouders zijn
asielzoekers die een verblijfsstatus hebben ontvangen. In het 'Bestuursakkoord Verhoogde
Asielinstroom' zijn hier afspraken over gemaakt tussen onder andere de R'ljksoverheid, het COA, de
gemeenten en de provincies. De gemeente Weert heeft voor het eerste half jaar van 2016 de
taakstelling om 58 vergunninghouders te huisvesten.
Vergunninghouders worden niet in het bijzonder aangemerkt als een bijzondere doelgroep. Toch
wordt er een groot beroep gedaan op gemeenten en woningcorporaties om vergunninghouders zo
snel mogelijk te huisvesten, ook vanwege de wettelijke verplichting om aan vergunninghouders
voorrang te verlenen bij huisvesting.Tij hebben dus een uitzonderingspositie. Een snelle doorstroom
uit de vluchtelingenopvang is van groot belang om vergunninghouders zo snel mogelijk act¡ef deel te
laten uitmaken van de Nederlandse samenleving.
Het Rijk onderkent dat het beschikbaar stellen van voldoende woníngen voor vergunninghouders een
zware taakstellíng is. ln het afgesloten bestuursakkoord is dan ook een pakket van maatregelen

opgenomen. Desalniettemín zorgt de opgelegde taakstelling voor een enorme druk op het
beschikba re woningbesta nd.

dient specifiek rekening te worden gehouden met de huisvesting van alleenstaande, minderjarige
vluchtelingen (AMV's). Zij mogen onder begeleiding in groepsverband wonen. ln Midden-Limburg
zijn hierover afspraken gemaakt met jeugdhulpinstelling Rubicon. Op het moment dat de AMV's de
Er
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volwassen leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, moeten zij echter vast gehuisvest worden,
waardoor de druk op de woningmarkt verder opgevoerd zal worden.

3. lnnovatieve oploss¡ngen
De vraag naar woningen uit het goedkoopste segment ¡s aan verschillende factoren onderhevig. Er
mag worden aangenomen dat de vraag vanuit de reguliere woningzoekenden ¡n de toekomst relatief

stabiel blijft. Er zullen altijd jongeren zijn die voor het eerst zelfstandig willen wonen en daarbij niet
veelgeld te besteden hebben. Hetzelfde geldt voor mensen met een lagere sociaal-economische
status.

Voor een gedeelte van de b'tjzondere doelgroepen ligt dit anders. De woningvraag door
extramuralisering wordt grotendeels veroorzaakt door de transitie van de {jeugd)zorg die per 1
januari 2015 van kracht is gegaan. Er wordt verwacht dat deze vraag na verloop van tijd weer
enigszins zal afnemen. De situatie rondom de vergunninghouders is hiermee vergelijkbaar. De
vluchtelingencrisis zorgt logíscherw'rjs voor een aanzienl'rjke toename in het aantal
vergunninghouders. Er wordt verondersteld dat een normallsering van de vluchtelingencrisis zal
leiden tot een afname van de woningvraag vanuit vergunninghouders.
De gemeente Weert

voorziet dat in de nabije toekomst een stijging van de woningvoorraad gewenst

is, maar dat deze stíjging op termijn zal afulakken. De top wordt volgens de meest recente prognose

in2028 bereikt. De gemeente beroept zich bij deze prognose op allerleistatistische gegevens,
waaronder informatie over demografische ontwikkelingen. De combinatie van de verwachtte
(demografische) ontwikkelingen, de tijdelijke piek in de vraag naar woningen in het goedkoopste
huursegment, en de druk om snel te handelen, maakt dat innovatieve oplossingen noodzakelijk zijn.
Er is behoefte aan vormen van tijdelijke huisvesting die geen afbreuk doen aan de leefbaarheid in de
wijken en ook nog eens past binnen de financíéle kaders. De streeftijd is een periode van tien jaar.
Wonen Limburg en de gemeente Weert willen hierin gezamenlijk drie sporen bewandelen.
Onderstaand volgt een uitleg van de voorgestelde oplossingen.

Benutti ng gemeentelijk vastgoed
De gemeente Weert heeft het nodige vastgoed in eigen bezít. Mogelijkerwijs kan een gedeelte van
dit vastgoed benut worden voor de tijdelijke huisvesting van woningzoekende burgers. Een analyse
van de vastgoedportefeuille wijst echter uit dat de mogelijkheden vooralsnog beperkt zíjn.
3. l-

De gemeente heeft een aantal woningen en appartementen in bezit. Deze zijn in het kader van

projecten aangekocht of gerealiseerd. Voor deze woningen en appartementen geldt dat de huurprijs
boven de liberalisatiegrens ligt, of dat er al een keuze is gemaakt om het eigendom te vervreemden,
Daarmee is er vanuit de eigen woningvoorraad niets beschikbaar.
Het overíge gemeentelijk vastgoed is afgestemd op de kerntaken van de gemeente. Er zal een
afweging gemaakt moeten worden welk vastgoed geschikt te maken ís voor bewoning middels

transformatie. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de relatíef korte periode van tien tot
vijftien jaar waarin het won¡ngaanbod beschikbaar dient te zijn. Op voorhand wordt daarom gezocht
naar objecten die met relatief beperkte ingrepen geschikt gemaakt kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld schoolgebouwen.
De gemaakte analyse levert een aantal opties op die in de toekomst wellicht benut kunnen worden:

7. Wijkaccommodatie

de Spil op Molenakker wordt bekeken als optie. Wonen Limburg bekijkt
aan de hand van tekeningen wat de mogelijkheden zijn.
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2.

wordt de haalbaarheid onderzocht van de herbestemming tot woningen van
de verdiepingen van het Muntcomplex, waar het RICK en de Roos gehuisvest zijn. De insteek
is dat de instellingen elders worden gehuisvest, waarbij een kostenbesparing op de huurprijs
wordt gerealiseerd.
Op dit moment

3.2 lnspanningen Wonen Limburg rond onconventionele oplossingen
Wonen Limburg gaat op korte termijn over tot een drietal onconventionele maatregelen:

L.
2.

3.

wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het voormalig UWV gebouw aan de
Emmasingel 53 om te bouwen tot woningen.
Wonen Limburg gaat over tot de plaatsing van een dertigtal Heijmans ONE woningen.
Heijmans ONE is een nieuw, tijdel'rjk woonconcept. De prefabriceerde woningen zijn voorzien
van een keuken, badkamer, woonkamer met vide, een aparte slaapkamer, een buitenterras
en een eigen voordeur. Deze woningen zijn nadrukkelijk bedoeld voor de reguliere
woningzoekende. De woningen worden geplaatst op drie locaties (aan de Heuvelweg op
Leuken en op twee locaties bij de Chroniek op Keent).
Wellicht blijft het niet bij een dertigtal Heijmans ONE woníngen. De SP-, PvdA-, en VVDfracties in Weert hebben op 12 november 2015 een motie ingediend waarín zij vragen te
bezien of er op korte termijn een groter aantal dan dertig tijdelijke huurwoningen, zoals die
van het type Heijmans ONE, in Weert gerealiseerd kan worden. De motie is aanvaard.
Mogelijke locaties bij een eventueel vervolg van een tijdelijk woonconcept zijn het terrein
van de voormalige sporthal Leuken en het terrein van de voormalige witte school op
Er

Boshoven ( Boshoverweg 49).

3.3 Particuliere markt
Traditioneelgezien z'ljn gemeenten en woningcorporaties op elkaar aangewezen bij het voorzien in
voldoende sociale huurwoningen. Nood breekt echter wet, dus wordt er ook in de private sector
gezocht naar oplossingen. Daarin worden een aantal sporen bewandeld:

L. Samenwerking

2.

3.

met makelaars: er is bij Saelmans, René Dwars en Witte & Verheul, de drie
grootste makelaardijen van Weert, geinformeerd naar de mogelijkheden. De meeste
voorhanden z'rjnde woningen blijken echter boven de huursubsidiegrens te liggen. Met de
makelaars is afgesproken dat bij de beschikbaarheid van particuliere huurwoningen met een
huur onder de huurtoeslaggrens, en bij bereidheid van de eigenaar, deze woningen worden
aangeboden aan de gemeente voor vergunninghouders.
Samenwerking met particuliere huiseigenaren: in de Hegstraat komen drie appartementen
beschikbaar en er is verder nog contact over een grote woning. lnmiddels hebben zich
meerdere mensen bij de gemeente gemeld die hun woning aan vergunninghouders willen
verhuren. Wonen Limburg is bereid deze woningen in beheer te nemen. Het beheer van
Wonen Limburg bestaat u¡t ontzorgen door de woningen in samenwerking met de gemeente
aan te bieden aan statushouders, huurovereenkomsten af te sluiten, het mutatieproces bij
verhuizingen te verzorgen, de huurincasso te verzorgen en te bemiddelen bij
reparatieverzoeken. Wonen Limburg vraagt voor de beheerwerkzaamheden een vergoeding
van €350,- per woning per jaar.
Verder worden particuliere initiatiefnemers voor transformatie van panden in de binnenstad
verzocht enkele woningen beschikbaar te stellen voor specifieke doelgroepen.

De bovengenoemde oplossingsrichtingen bieden perspectief op een gedegen afhandeling van het

huisvestíngsvraagstuk, maar vergen allen de nodige aandacht en inspanningen. Wellicht komen er op
de langere termijn meer opt¡es beschikbaar.
5

4. Leefbaarheid
Wonen Limburg en de gemeente Weert onderstrepen beiden het belang van leefbaarheíd in de
wijken. Uit ervaringen is gebleken dat een concentratie van bewoners met een lagere sociaaleconomische status eerder leidt tot allerlei problemen in de wijk, en daarmee een verminderde
leefbaarheid. Het ¡s dan ook de bedoeling om de bijzondere doelgroepen zo veel mogelijk te spreiden
over de stad. Enige concentratie zal echter nagenoeg onvermijdelijk zijn, vanwege de geclusterde
ligging van de juiste woningen.
Het streven is om zo veel mogel'rjk de reguliere woningzoekenden te plaatsen in de tijdelijke
woonvormen. ln vergelijking met de bijzondere doelgroepen kent deze groep gemiddeld gezien
minder structurele problemen. ln veel gevallen is een woning uit het goedkoopste segment een
eerste stap in het zelfstandig wonen, en volgt enige tijd later een overstap naar een woning uit een
ander segment. De bijzondere doelgroepen hebben daarentegen doorgaans voor langere periodes
behoefte aan zo goedkoop mogelijke huisvesting. Door de bijzondere doelgroepen zoveel mogelijk in
de reeds beschikbare woningvoorraad te plaatsen, wordt op spreiding gestuurd. Bovendien worden
de risico's die volgen uit concentratie zo veel mogelijk ingedamd.

Weert, februari2016

Werkgroep huisvesting bijzondere doelgroepen:
Armand Cieters
Ger Verstegen
Ton Weekers
Marian Arts
Jack Westenberg
Samir Azerki

6

Gliënten Platform Minima
Weert

Gemeente Weert
Afdeling WIZ
T.a.v. mevr. M. Lambers
Postbus 950
6000 AZ Weert

Onderwerp: Advies "Beleids-Actieplan opvang en integratie van
vergun ninghouders in Weert 2OL6-2OL7"

Weert,27 mei20L6
Geachte mevrouw Lambers,

lnleidine
Via de mail ontvingen wij op 3 mei 20L6 het verzoek om advies uit te brengen inzake het
"beleidsplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 2OL6-2OL7".
Overleg en info
Wij hebben een nadere toelichting gekregen van de beleidsmedewerkers van de afd. WIZ
over het betreffende beleids-actieplan tijdens onze reguliere vergadering op 20 meijl.
Tijdens dit overleg werd ons verzocht om uiterlijk 27 mei te reageren.

Algemene opmerkingen
De notitie is nog niet volledig, want er moeten nog tekstblokken worden toegevoegd.
De notitie is samengesteld uit tekstblokken van verschillende disciplines, waardoor deze
moeilijker leesbaar is. Wat we verder missen is een duidelijk stappenplan (wat gebeurt er
wanneer een vergunninghouder is toegewezen aan de gemeente Weert en wie is waarvoor
verantwoordelijk?). Een schema zou enige helderheid kunnen verschaffen, zowel voor de
lezer maar ook voor de praktische uitvoering.
Terecht dat de gemeenteraad een integrale visie op alle leefdomeinen heeft gevraagd op de
integratie van vergunninghouders in de Weerter samenleving.
Financiën
Door de verhoogde instroom van asielzoekers is het aantal vergunninghouders enorm
toegenomen en dit heeft dus gevolgen voor de financiering hiervan. Er zijn op dit moment
nog geen heldere afspraken in het Bestuursakkoord en derhalve moet de financiële
opstelling meer als een raming worden gezien met enkele onzekerheden.
De uitvoeringskosten'en bijzondere bijstand ten bedrage van € 2L5.000 (afgerond) komen
t.l.v. de dekking algemene middelen. De re-integratiekosten van € 262500 komen t.l.v. het
participatiebudget resp. reserve WlZ. De overige kosten van € L.009.500 komen t.l.v. het
Rijk.

Voor 65 vergunninghouders wordt het participatiebudget en reserve WIZ aangesproken voor
een bedrag van € 2L5.000.

r
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Wijvragen ons af of het participatiebudget, alhoewel niet opgeknipt in onderdelen, hiervoor
toereikend is, temeer omdat een aantal andere instrumenten ook uit dit budget bestreden
moeten worden. Worden we in de uitvoering van taken belemmerd vanwege de forse
aanslag op het participatiebudget als gevolg van de toename van vergunninghouders?
Wij achten het van belang dat hier duidelijkheid over wordt geschapen en gecommuniceerd
wordt (ook naar de burger).
Wij realiseren ons dat het toevoegen en onttrekken van middelen een aangelegenheid is van
de gemeenteraad. Het zou wel van openheid en transparantie getuigen om t.a.v. de
"Reserve WlZ" meer duidelijkheid te verschaffen.
Advies

Wijjuichen het toe dat er een integraal beleids-actieplan komt voor de opvang en integratie
van \-rersunninshouders- zodat helder is wie wat doet en waarvoorverant\,voordeliik isHet toevoegen van een schema kan bijdragen tot verheldering van deze notitie.
Alhoewel vergunninghouders verantwoordelijk zijn voor hun eigen inburgering, vragen wij
toch speciale aandacht voor scholing en taalonderwijs. Van belang is dat deze mensen
kunnen integreren en participeren in de samenleving om zodoende de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen.
De financiële dekking is nog niet helemaal volledig.
ls het participatiebudget voldoende van omvang om alle instrumenten te gebruiken en in te
zetten?
Wij willen graag meer duidelijkheid omtrent de "reserve WlZ".
Vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en kunnen hiervoor een
lening aanvragen bij DUO. Wij stellen u voor met DUO te overleggen omtrent een
mogelijkheid tot het verstrekken van vouchers aan gecertificeerde instellingen. Hierdoor
wordt voorkomen dat middelen onjuist worden gebruikt en toekomstige schulden - ingeval
van terugbetaling - worden voorkomen.
Een communicatieplan over de opvang en integratie van vergunninghouders achten wij van
groot belang. Voorkomen moet worden dat het gevoel ontstaat dat er een voorkeursbehandeling gaat ontstaan t.a.v. vergunninghouders.
Wij willen er voor pleiten dat AZC-ers en vergunninghouders worden ingeschakeld voor
vrijwilligerswerk. Hierdoor kan het draagvlak voor dit belangrijke werk vergroot worden.
Wij wensen u veel succes met de aanpak en uitvoering van het voorgestelde integratiebeleid.
Wij vertrouwen u hiermede ons advies tijdigter kennis te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Namens het CPM,

J.H.W.H. Smeets, voorzitter
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Preambule Bestuursakkoord Verhoogde Asiel¡nstroorn
27 november 2015
Nederland kent al geruime tiJd een verhoogde asielinstroom. Ðeze situat¡e stelt het Rijk en de gemeenten
voor een grote uitdaging. Uitgangspunt voor de overheid hierbij is en blijft om passende oplossingen te
vinden waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden, sober en
rechtvaardig.
Aangezien de problematiek per definitie op het lokale niveau tot ultlng komq zljn samenwerking en goede
communicatie tussen rljk, provincles en gemeenten cruciaal. De verhoogde asielinstroom vraagt
tegelIkenijd om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en een bijbehorende aanspreekbaarheid
op ieders verantwoordelijkheid. Het Rijk en de gemeenten kornen mlddels deze bestuurlijke afspraken
overeen ofn gezamsnlijk, schouder âan schoudar, de huídige opgaven het hoofd te bieden.
DaarbiJ kiezen we er nadrukkelijk voor ûm de afspraken niet te zien als een eenmalig resultaat maar als
een start richting een blijvende samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Via een
zogenoemde Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroana blijven we structureel met elkaar in gesprek
en monitoren we de voortgang en uitvoering van de gemaakte bestuurlijke afspraken. Aan deze Regietafel

zullen we gezamenlijk bezien of over de gehele keten aanvullende maatregelen nodig zijn, waarbü
fínanciële gevolgen mee worden gewogen in de voorjaarsnotabesluitvorming en het reguliere bestuurlijk
overleg financiële verhoudingen (BOFV).
Daarnaast worden regionale regietafels georganiseerd die bijdragen aan een integrale benadering van de
opväng van asielzoekers en huisvesting van vergunnínghouders. De Commissarlssen van de Koning zljn
als Rijksheer gevraagd een rol te spelen in de organisatie van de regionale regletafels.
Daarnaast wordt gebrulkgemaakt van de gezamenlijk door het rijk en gemeenten ontwikkelde
ondersteunlngsstructuur, namelijk het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)
en het Platform Opnieuw Thuis (samenwerkingsverband van Rljk, VNC, lPO, COA en Aedes).
De afspraken ln dit document zijn in ketenperspectief gemaakt. Een keten waarin de nadruk ligt op een
snelle doorstroom van vergunninghouders naar huisvestlng ln gemeenten en werk met ôog voor
maatschappelijk draagvlak. Deze afspraken bieden hlervoor een gedegen basis waarbij rijk en gerneenten
elkaars onderlinge afhan kelijkheid o nderstrepen.

Toelichting verschlllende typen opvang en huisvesting die in het onderstaande gebruikt worden:
t - Crisisnoodopvang: locaties, zoals sporthallen, die ook voor incidenten, rampen of crisis worden
gebruikt door bevolkingszorg. Deze opvang is ln beginsel bedoeld voor 72 uur, waarna asielzoekers
kunnen doorstromen naar de andere vormen van opvang. De coördinatie van de crisisnoodopvang llgt
primair bíj veiligheidsregio of - indien dat regionaal ls afgesproken - blj een provlncie of grote stad.
2. Noodopvang: tijdelljke opvangvoorzieningen met een soberder doch adequate kwaliteit en
voorzieningenniveau, zoals hallen, locaties voor paviljoens en beperkt aangepaste kantoren die zes tot
twaalf maanden opvang kunnen bieden aan +l-300 of meer asielzoekErs onder leldlng van het COA.
3. Regulìere opvang (AZC): een asielzoekerscentrum (AZC) met de normale kwaliteit en
voorzleningenniveau, dat door het COA wordt geêxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar met een
opvangcapaciteit van 300 tot I 500+ personen, lncldenteel worden ook recreatleparken,
migrantenhuisvesting of vergelfjkbare accommodaties benut. Kleinere onzelfstandige vestígingen van
ln iede r geval 200 + kunnen onderdeel zijn van een grote vestiging (het satellletmodel).
4. Huisvesting vergunnÍnghouders: het Rijk is verantwoordelfk voor de opvang van asielzoekers. De
hulsvesting van vergunnlnghouders ls een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Na een tijdel¡k
verblfif bij het COA verhuist men naar woonruimte in een gemeente. Om verdrlnglng van andere
woningzoekenden te verminderen voor sociale huurwoningen, kan dat ook vla
huisvestlngsvoorzieninEen die aan de voorraad toegevoegd worden. Daarnaast komt per I januari
2016 het gemeentelijke versnellingsarrangement in de plaats van het gemeentelûk
ment
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2 Maatregelen voor de korte termijn
Voor de korte termîjn ligt de nadruk op uitbreiding van de (nood)opvangcâpac¡te¡t e,l).ln het kadet van
een stuitende aanpak worden de huisvestlngsmogel$kheden van vergunninghouders uitgebreid (Z.Z) en
wordøn er prestatieafspraken 7emaakt (2"i). Verder Eeldt: blijven is treedoen, oftewel een íntenslverlng
van de maatschappelijke begeleíding met aandacht voar partìcipatie en werkøelelding (2.4).

z.t
2.

1

.1

.

Ultbretd¡ng opvilngcapaciteit voor asielzoekers met aandacht voor kleinschallgheid
Uitbreiding (nood)opvanglocaties
ln een eerdere brief aan onder meerde Commlssarissen van de Koning als Rijksheeris bevestigd dat rük
en gemeenten afspreken om op korte termijn de (nood)opvangcapaciteit uit te breiden voor aslelzoekers.
Dit is nod¡g om te voorkomen dat asiel¿oekers geen bed aangeboden kan worden. Concreet betekent dit:
- minimaal 500 extra noodopvangplekken per veilìgheidsregio (ten opzichte van de lopende trajecten
lrtÊðÃñ
t-^¡ -^l\
...^,J^-(¡Ê ãÃñã^ái^geíìj€eûËcíì en
----^l:----l
iu55e¡ì rlâ
íìei LUrìi gei-eai¡5€e¡-o
woÍí¡en voor kei ein6ie van zai 5 uoor rje komencie 3_6
maanden. HierbiJ gaat het om noodopvanglocat¡€s onder beheer van het COA met een sober

-

2.1.2

'

2.1.3

'
2.1.4

voorzieningenniveau.
voor I februari 20,l 6 de planvorming gereed is om ?500 extrd opvangplekken per provìnciete creêren
(ten opzlchte van de lopende trajecten tussen de gerneenten en het COA). Op deze opvangplekken
eouden mensen ten minste voor een periode van langer dan êên jaar moeten kunnen worden
ûpgevangen onder beheer van het COA. Rekening houdend met zowel maatschappelijke kosten en
draagkracht is de inzet om te komen tot een mix van grootschalige en kleinschallge opvang. Met het
uitgangspunt van het COA om 300 tot I 500+ locaties te hanreren, wordt flexibeler omgegaan.
Bijvoorbeeld in de vorm van kleinere onzelfstandige vestigingen van in ieder geval 200+ opvangplekken
als onderdeel van een grote vestiging. De kleinere vestigingen maken zo veel mogelijk gebruik van de
voorzieningen van de grote locatie ín een 'satellietmodel'. ldealiter zijn de grôotschal¡ge locaties op- en
afschaalbaar, zodat flexibel kan worden omgegaan met groei en krimp-

Uitfasering crisisnoodopvang
Crisisnoodopvang en noodopvang zijn communicerende vaten: hoe meer noodopvang er beschikbaar ls,
hoe minder crisisnoodopvang nodig zal ziJn. Gezien de resultaatsafspraak over 500 extra
noodopvangplekken per veiligheidsregio voor het einde van 2Ot 5 voor 3'6 maanden kornen Rijk en
gerneenten ovêreen dat het uitgangspunt.is dat crísisnoodopvang van 72 uur in 2016 niet wenselijk en
niet nodig is. Dít uitgangspunt draagt bfl aan het verminderen vâ.n het aantal verhuisbewegingen van
aslelzoekers-

ln 201 5 wordt de crisisnoodopvang afgebouwd, wat mogel[k gemaakt wordt door de opbouw van de
noodopvang, Een lnventarisatie van de VNc onder gemeenten wijst uit dat de kosten van de
crislsnoodopvang hoger uitvallen dan de € 40 per persoon per nacht dle het Rijk vergoedt. De reden
daarvoor is met name de hoge druk en snelheld waarmee gemeenten de opvang, beveiliging en
voorzieningen hebben moeten realiseren. Têr compensatie van de gerneenten die in 20.l 5 hebben
bijgedragen wordt afgesproken om voor het jaar 2015 met terugwerkende kracht het normbedrag te
verhogen naar € 100. Afrekening vindt plaats door het COA op basis van de daadwerkelijke bezetting *
het aantal nachten * het normbedrag (minus de vergoeding van € 40 waar díe reeds is vergoed).
Uitwerking noodscenario
Zo spoedig mogelflk, rnaar niet later dan 1 Januari 2016, ontwikkelen CoA en gemeenten tevens een
noodscenario ln opdracht van de landelijke regietafel voor onvoorziene zeer hoge ínstroom en de daaraan
gerelateerde behoefte aan opvangcapacíteit. Het noodscenario bevat een plan van COA en gerreenten
waarin is vastgelegd welke locaties in zo'n situatle in gebruik genornen worden en wef ke pirt¡en dan
welke activiteíten verríchten inclusief de bekostiging daarvan.
Uitstroom: veilige landenlijst en snelle procedure
Het Rijk en gemeenten benadrukken het belang van het gebruik van opvangfaciliteiten voor
vreemdelíngen die in de asielprocedure zitten. Een spoedíge terugkeervan vreemdefingen waaruan de
asielaanvraag is afgewezen draagt daar aan bij, net zoals uitstroom naar gemeenten van
vergunninghouders. Vooru¡tlopend op de ontwerp-Verordening met een Europese lijst rnet veilige landen
gertuursakkoord verhoogdc
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van herkomst, heeft het R[k een nationale lijst opgesteld waarbij landen van de westelijke Balkan worden
aangernerkt als veilige landen van herkomst (conform kamerbrief van 3 november 2015). Als de conclusie
is dat het land van herkomst veilig is voor de aanvrager, dan kan de vreemdeling eerder worden uitgezet.
De staatssecretarls van Veiligheld en Justitie is voornemens om voor deze gevallen een snellere procedure
in te richten om terugkeer te bespoedigen, waardoor tevens opvangcapaciteit vrljkomt.

2.1.5

Kleinschalig opvangmodel alteenstaande minderjarige vreemdelingen
Cemeenten vragen bljzondere aandacht voor de positie van alleenstaande minderjarige vreemdelinqen
(amv's). Het RiJk erkent dit. Stichting Nidos speelt een belangrijke rol als wettelijk voogd voor amv's. De
voogdij en opvang van deze groep is buiten deJeugdwet gehouden, en daarziln gemeenten dan ook niet

voor veråntwoordelijk.
- Amv's worden tijdens de aslelprocedure door het r'ljk opgevangen, dat geldt ook voor AMV's dle geen
verblijfsvergunning hebben gekregen. Vanuit het Rijk wordt voor de kone têrrnfln ingezet op een nieuw
opvangmodel voor amv's, waarin kleinschallgheid voorop staat. Met de huidige instroom zal gestreefd
worden om in 2016 de volledíge transitie te maken naar kleinschalige opvang van amv's. Her Rijk spant
zich ook in om zoveel mogelijk te voorkomen dat amv's in (crísls)noodopvang terechtkomen. Als het
door de huidige instroom toch voorkornt, Is het streven om in dergeliJke gevallen het verblijf zo kort
rnogel¡kte laten ziJn. De u¡tgangspunten zijn dat de jongeren zo min mogelijkworden overgeplaatsten
dat continuiteit in opvang, begeleidíng en onderw'rjs geborgd wordt. Rijk en VNG spreken af te gaan
onderzoeken welke gevoÍgen deze verandering voor gemeenten hebben. ln ieder geval is er e€n
gemeentelijke inspannlng nodig ofiì ru¡mte beschikbaar te stellen aan het Nidos en COA voor het
realiseren van kleinschalige amv-locaries.
. Voor de inrichting van het nieuwe amv-opvangmodel is het noodzakelijk dat er voldoende kleinschalige
wooneenheden zijn om de arnv's op te vangen tot hun achttiende levensjaar. Voor deze eenheden is het
COA afhankelÍJk van het aanbod van de gemeenten. Op verzoek van gemeenten is de afspraak gemaakt
met de staatssecretaris van Veiligheid enJustitie dat per I januarl20ì6 de amv's met een vergunning
reeds vanaf het moment dat ze [n de gemeente worden geplaatst meetellen voor de
huisvestingstaakstelling, Het eerder meetellen betekent ook dat de amv kan blljven wonen in de
gemeente waar hlj of zij eerder is opgevangen. Ðit draagt b[ aan de integratie en participatie van de
amv aangezien de soclale omgeving van de amv grotendeels hetzelfde btijft - zelfde school,
sportvereniging, vríenden enzovoort.
- õemeenten kunnen de door Nidos gehuisveste vergunnínghouders voor de taakstelling aanmelden bij
het COA vla de voor de taakstelling afgesproken werkwiJze. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
passende vervolghuisvesting voor de jongere op het moment dat de amv de leeftUd Van I I jaar bereikt.
Op die manier zijn opvangvoorzieningen van het Nidos snel beschlkbaar voor nleuwe amv's.

2,2

SluÍtende aanpak
Rijk en gemeenten staan samen voor een grote opgave en benadrukken het belang van een snelle
doorstroom vãn vergunninghouders uit de asielzoekerscentra nåar huisvesting in gemeenten. Dat vraagt
de gezamenlijke inzet van het Rijk, de gemeenten en niet in de laatste plaats van woningcorporaties. Deze
doorstroom is nodig zodat het COA zich kan ríchten op haar kerntaak, de opvang van asielzoekers. Een
snelle doorstroom is daat:naastvan groot belang om vergunninghouders zosnetmogelijkactief deelte
laten uitmaken van de Nederlandse samenleving. ln veel gevallen is het mogelijk om mensen regulier te
huisvesten. Hieruoor blijft een onverrninderde inzet van gemeenten en corporatles nodig. Daarover blfJven
gemeenten prestat¡eafspraken met woningcorporãt¡es maken, Aangezien een grote groep
vergunninghouders ln de opvang wacht op huisvesting in een gemeente en in bepaalde regio's er sprake
is van krapte op de woningmarkt, spreken Rijk en gemeenten drie verruimende maatregelen af.

2.2.1

Huisvestingsvoorziening
Op basis van deze gedeelde uitgangspunten hechten RÍjk, gemeenten en wonlngcorporaties aan het op
korte termiin realiseren van extra huisvestingscapacitelt voor vergunninghouders. De voorkeur gaat er
hierbij vanuít om klelnschallge huisvesting te realiseren met oog voor voldoende spreiding. Het RiJk, de
gemeenten en woningcorporaties zetten daarom onder meer in op het realiseren van
huisvestingsvoorzieningen voor 14.000 vergunninghouders, bovenop de bestaande woningvoorraad. Dit
als een bljdrage aan de totale opgave. Hiermee wordt in het bijzonder een bijdrage geleverd aan de
doorstroming van de vergunninghouders die nog opgÊvangen worden in een aslelzoekerscentrum.
Het realiseren van deze huisvestingsvoorzleningen en het daarln huisvesten van vergunninghouders
Eestuursakkoord vcrhoogdc a¡lcllnstrcom
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wordt vanwege de dringende behoefte aan woonruirnte voor vergunninghouders door het Rük als
'dienst van algemeen economisch belang' (daeb) van verhuurders gezien. Het Rijk stimuleert de
realisatie en verhuur aan vergunninghouders van dczc huisvestingsvoorzieningen met een financlële
bijdrage aan de verhuurder van €6.250 per gehuisveste vergunnlnghouder (met een maximale huur van
.l45
per vergunninghouder blj onzelfstandige huisvest¡ng en € t t 2,50 blj eventuele zelfstand¡ge
€
huisvcstíng). Daarvoor zaleen subsidiereEcling worden opgestekJ, wå¿rí,t eerr aanwijring aþ rlaeb aan
verhuurders wordt vastgelegd. Deze subsidieregeling is gericht aan alle verhuurders: gemeente¡

"

-

corporaties, commerciële verhuurders.
De huisvestlngsvoorziening dlent zodanig te worden gerealiseerd dat in de bijstand de
kostendelersnorm toegepast kan worden (ten minste vler vergunninghouders in éÉn
huisvestingsvoorzlening). ook dlent er in de huisvestlngsvoorziening geen recht op huurtoeslag te
ontståan. Voor onzelfstandige woonruimten is de verhuurderheffing niet van toepassing conform de
huidige wetgeving.
De huisvettingsvoorziening staat open voor bewoning door andere personen dan vergunninghouders.
Hiervoor wordt echter geen subsidie verstrekt.
õil L-¡
-r-¡l--6ü net L---Lrl,L--ÐescniKbaar sieilen
van grond ten behseve van de realisatie van huisvesringsvoorzieningen iigt
het voor de hand dat gemeenten grondpr!zen hanteren die gebrulketijk zijn voor sociale woningbouw.
Het R]jk zet zich specifiek voor onzelfstandige woonrulmte in om middels een werswijzíging mogelijk te
maken dat huurcontracten voor een huurperiode van vijf jaar kunnen worden afgesloten.
Het RiJk streeft naar inwerkingtreding van de subsidieregeling per I februari 20.l6. De subsidieregeling
is van toepassing op hulsvesting die na I december 2û15 is gerealiseerd.
Na de periode van vl.ff Jaar waarvoor de subsidieregeling geldt, kunnen corporatles de
huisvestingsvoorziening aanpassen naar reguliere sociak huunrrronlngen, bljvoorbeeld naar reguliere
vierkamenruoningen, mlts dlt past b¡nnen de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporatíes.

Rijksvastgoed
Het Ríjk maakt het verhuren van rijkspanden uit de bestaande voorraad aan gemeenten ten behoeve van
het huisvesten van vergunninghouders mogelijk, passend binnen de Leegstandswet (dus voor een
periode van maximaal l0 jaar). Ðit gebeurt tegen kostendekkende huurprijzen.
- Het Rijk werkt modelovereenkomsten uít voor kostendekkende verhuur van rijksvastgoed, passend
binnen de Leegstandswet.

-

Faciliteren inzet wonì ngcorporaties
- Over het huisvesten van vergunnlnghouders maken gemeenten prestatleafspraken met
woningcorporaties en huurdersorganisaties. Daarbij gaåt het ook om leefbaarheid in de wijk en
integratie in de samenleving.
- Het Rijk maakt het mogelijk dat corporatles onder vooruraarden diensten mogen leveren aan bewoners
van gebouwen die door derde partijen beschikbaar zijn gesteld voor de huisvesting van
vergunninghouders. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een experimenteerbepaling in het Beslult
toegelaten instelllngen volkshuisvesting (BTIV). Onder de te leveren d¡ensten vallen het bijhouden van
de administrat¡e, het schoonmaken van collectíeve ruimten en huísmeesterswerkzaamheden. Omdat
ook comrnercièle partijen geinteresseerd kunnen zfn ln het beheer moet de gemeente via een lichte
markttoets (tender) lnventariseren of er andere panljen dan corporaties belangstelling hebben deee
taak uit te voeren.
- Tevens rnaakt het Rijk via een wetswljziging mogelljk dat corporaties verhuur, beperkte verbouw en
onderhoudswerkzaamheden verrichten in gebouwen van anderen, voor de huisvesting van
vergunninghouders. Het bedrag dat corporaties in het geval van verbouw mogen investeren wordt als
kleinschalige verbouw gemaximaliseerd op € 10.000 per vergunninghouder. ook hier dient de
gemeente een markttoets toe te passen.

2.2-2

Het ge m ee nteliJ k vers nel I ings arrange me nt (GVA)
De huidlge CZZA-regeling zal worden beëlndigd per 31 december 2015. Per

I januari 2016 start de
regellng gemeentelijk versnellingsarrangement. cemeentelijke zelfzorgarrangementen díe voor I januar¡
20.l6 zljn aangemeld kunnen worden uitgevoerd binnen het GZZA, mlts ze gerealiseerd kunnen worden
voor I februari 2016. Deze laatste datum zal met billijkheid worden gehanteerd.
- Het GVA ls lnzetbaar door gemeenten als individuele, tijdelijke huisvestingsoplossing als permanente
huisvesting niet mogelijk is.
testuu¡sakkoord verhoogdr åJlÊllnstroom
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De maximale termijn van de voorf iggende voorziening in het COA (gerekend vanaf het moment van
vergunningverlenlng) en CVA samen bedraagt maximaal 24 maanden. De instroom van de GVA-regeling
wordt begrensd op maximaal 10.000 vergunninghouders.
ook tijdelijke huisvesting met het GVA gaat meetellen voor de taakstelling van gemeenten. Huisvesting
van vergunninghouders ln het kader van het GVA is tijdelljk en kan sober van aard zijn. Permanente
reguliere hulsvestlng kan niet worden ingezet voor het CVA.
Cemeenten ontvangen een huisvestíngsvergoedÌng voor vergunnlnghouders ln het GVA van € S0 per
week per volwassene en € 25 per week per klnd.
De regeling van zak- en leefgefd dat het COA verstrekt aan de vergunninghouder blijft hetzetfde als in
de huidige CZZA-regelín9.
N4aatschappelijke begeleidÍng is van toepassing vanaf het moment van plaatslng in het CVA.

2.2.3

2.3

Regionale samenwerklng en verevening
Bovenstaande afspraken dragen bij aan een integrale benadering van opvang van asielzoekers en
doorstroom van vÊrgunninghouders naar gemeenten. Om deze nationale afspraken uitvoerbaar te maken
worden reglonale regietafels opgericht zoals genoemd in de preambule. Zo wordt gestímuleerd dat
afspraken gemaakt worden over regionale samenwerking en verevening tussen gemeenten.

Prestatieafspraken sluitende aanpak
Cemeenten committeren zich middels dit akkoord aan het behalen van de halfjaarlijkse taakstelling en het
wegwerken van de achterstanden daarop. De verantwoordelljkheld daartoe ligt in de eerste plaats b'rj de
gemeente en ln de tweede plaats b! de regionale reg¡etâfel. Rijk en gemeenren spreken in dit akl<oord
nadrukkelijk uit dat ze deze uitdaging in goede samenwerking het hoofd te bleden. Mocht uitetndelijk
blijlcen dat gemeenten ondanks de híerboven genoemde moqelijkheden alsnog een achterblijvende
taakstelling houden dan ls er sprake van een ultimum remedium in de vorm van het interbestuurlijk
toezicht en een financiële verrekening.
BRP-straten als ondersteuning van Rijk în 2016
Een lnschriJving ln de Basisregistratle Persoonsgegevens (BRP) is een voorvyaarde voor snelle dosrstroom
naar oñ¡¡el reguliere oñrvel tijdelijke huisvesting (ook voor GVA).

2.3. r

.

Om dat te bereiken wordt toegewerkt naar BRP-straten ln vijf of zes gemeenten naar het voorbeeld van
Ter Apel. Na het verkrügen van een verblijfsvergunning vindt dan direct inschrijving in de BRP plaats.
Er wordt tevens gewerkt aan aanpassing van het Besluit BRP waardoor alle asîelzoekers (al voor
vergunningverlening) in deze BRP-straten kunnen worden ingeschreven. Ðat betekent dat gemeenten
AZC bewoners rnet een vergunning niet meer hoeven in te schrijven. Afgesproken wordt dat gemeenten
dat per I Januari 2Ol 7 gaan bekostigen vanuit het gemeentefonds. ln 20ì 6 stelt het Ríjk € l0 miljoen
beschikbaar voor het mogelijk maken van de BRP-straten en uitbreiding van het BRP-team dat
achterstand en wegwerkt.

2.3.2

Nareizende gezlnsleden van de vergunninghouder
Vanuit
het Platform Opnieuw Thuis worden verbeteringen ln gang gezet op het gebied van de digitale
,
gegevensultwlsseling tussen lND, COA en gemeenten over nareisaanvragen.
Het wordt voor gemeenten eerder inzichtelijk dat er nareizende gezinsleden komen naast de
, aanvragende vergunninghouder die reeds in Nederland is (referent). Zij vallen nu al onder de
taakstelllng van gemeenten.
- Cemeenten committeren zich om aan de slag te gaan met het zoeken en regelen van een woonruimte
' voor de nareizigers en referent zodra een aanvraag voor nareis is ingedlend. Dat betekent niet dat de
referent voor aankomst van het gezin reeds ín een gezinswoning gehuisvest wordt.

2.3.3

Regionale regletafels
De Commissarissen van de Konlng als Rijksheer zullen deze tafels organiseren. laten organiseren, of
aansluiten biJ de reeds bestaande regietafels.
- Afspraak hierbij is dat deze uiterlijk twee weken na ondertekening van dít akkoord operationeel zullen
zijn met deelnemers van het juiste n¡veau van in ieder gevalgemeenten, veiligheidsregio's, de provincie
en het COA.
. Aan de regionale regietafels wordt binnen de regio gesproken over het ritme waårmee
vergunninghouders naar de gemeente komen, over regíonale verevening en (nood)opvang. Hier worden
regionale oplossingen gezocht om te voorkomen dat onderstaande instrumenten nodig zijn.
Bestuursakkoord vathoogdc
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2.3.4 lnterbestuurllk toezícht en financlële

verrekentng

Naast bovenstaande instrumeflten is er ook sprake van een ultlmum remedium,ldealiter wordt de
taakstelling gerealiseerd via de hierboven beschreven sluftende aanpak, desalniettemin zijn er wel degelijk

ínsrrumenten om ln te gr[jpen mocht dit níet het geval zijn.
- Wanneer gemeenten de taakstelling niet behalen kan de provincie hat interbestuurlijk toezicht in
werklng laten treden. Dit betekent concreet de inzet van het instrumeñt lndeplaatsstelling bij
taakven¡vaarlozíng, Hierbij zal de provincie (als interbestuurlijk toezichthouder) of het Rijk de taak (het
huisvesten van vergunninghouders) namens de gemeente uitvoeren op kosten van de gêmeente.
- Rljk en gemeenten spreken af gezamenlijk een regeling te ontwerpen die eraan bijdraagt dat de
taakstelling wordt gerealiseerd en in het verlengde daaruan systeemprikkels introduceert. Provincies
zullen daarbij worden betrokken. De regeling wordt íngevoerd per I juli 2016. Onderdeel daarvan is dat
het vanzelfsprekend moet zijn dat gemeenten die aan hun taakstelltng voldoen daar geen financieel
nadeel van ondervinden, dit in tegenstelllng tot gemeenten die zich aan díe verpl¡cht¡ng onttrekken.
2-A
'
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Maatschappelijke begeleiding en parr¡cipat¡everklaring
Met uitbreidlng van de maatschappelijke begeleiding en ¡nzet van een nieuw insrument

-

het

particfpatieverklaringstraject - wordt een extra impuls aan integratle gegeven:
- Er wordt extra geînvesteerd in de maatschappeliJke begeleiding van verlfunninghouders. Middels de
maatschappellke begeleiding wordt praktische hulp geboden aan vergunninghouders, ma¿rr is ook
ruimte voor begeleiding met het oog op íntegratie en participatie. Met de uitbrelding van de
rnaatschappelfike begeleidlng komt er daarrnee een extra impuls voor lntegratie. Cemeenten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleíding. De middelen dle aan
gemeenten ter beschikking worden gesteld voor maatschappelijke begeleiding stijgen van € t 000 per
vergunninghouders naar € 2370 per vergunninghouder in 20t 6 en 20'l 7. Dit bedrag wordt
onafhankelijk van het huisvestingsarrangement (tijdelijk of permanent) eenmalig vergoed aan een
gemeente. Met de ophoging van het budget van maatschappelijke begeleidlng worden door SZW en
VNC ambities en condities vastgesteld aan welke doelen de middelen mogen worden besteed. Denk
hierbij aan ondersteun¡ng van statushouders bij prakt¡sche zaken, integratie en partic¡patie. Daarnaasr
wordt de uiwoering van de activiteiten van rnaatschappelÍjke begeleiding gekoppeld aan de
part¡c¡ pati eve rklarin g.

"

2-4-Z

ln aanslultlng op de ¡nitiatieven orn bij vergunninghouders binnen de opvangfase de integratie te
versnellen en de kennis van de Nederlandse samenleving te vergroten, wordt het
participatíeverklaringstraiect als verplícht onderdeel van het inburgeringsexamen opgenomÊn. Met het
participat¡everklarlngstraject wordt beoogd vergunninghouders te wíjzen op zowel hun rechten en
plichten als op de fundamentele kernwaarden van de Nederlandse samenleving, vergunninghouders
wegwijs te maken in Nederland en de gemeente waarln zij zich vestigen en vergunninghouders in
aanrakíng te brengen met relevant€ voorz¡eningen ten dienste van een snelle inburgering en integratie
(zoals potentiële werkgevers, vríjwilligerswerkorganisaties, verenigingen, cfubs en welzijnsorganisaties)
De participatieverklaring wordt gezien als een beginstuk van de inburgerlng en is onderdeet van de
maatschappelijk begeleidlng door gemeenten.

Financiering Partic¡patiewet
De verhoogde instroom van vergunninghouders bij gemeenten heeft ook consequenties voor de kosten
vqor gemeenten aan uitkerÍngen binnen de Participatiewet. Aangeeien gemeenten achteraf (vía de ¡t
systernatiek) worden gecompenseerd voor hogere instroom in de paniclpat¡ewet, moeten gemeenten de
hogere kosten binnen de participatiewet zelf voorflnancieren.
- Daarom is afgesproken dat het Rijk gemeenten inter-temporeel tegemoet komt in de (voor)financiering
van kosten in de participat¡ewet door de hogere instroom van vergunnÍnghouders ten opzichte van het
voorgaande jaar. Hlervoor is € 50 rniljoen beschikbaar gesteld. Voor de verdeling van dit budget over de
gemeente zal gewerkt worden met êen specifieke verdeelsystematiek, buiten het bestaande
verdeelmodel, die nader zal worden uitgewerkt in overleg tussen RiJk en gemeenten.

-
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3 Maatregelen voor de middellange termijn
3.t

Accres/gemeentefondssytematiek
Voor de middellange termijn spreken Rijk en gemeenten af dat het effect op het accre¡ dat ontstaat door
de verhoogde asietlnstroom wordt bezien in de al ingestelde werkgroep normeringssytematiek.

3,2

Werk en integratie
Het doef van de particlpatlewet, alle mogelljkheden benutten om mensen vía regulier werk te laten
partlciperen ln de Nederlandse samenleving, geldt ook voor de nieuwe groep vergunnlnghouders. ln de
Taskforce Werk en lntegratie wordt {ín breder verband) gesproken over de mogelijkheden rond
inburgering, paniclpat¡Ê en arbeidsmarknoeleiding.

3.3

Onderwijs
Er is een ondersteuningsteam ingerlcht waarin de VNG, OC!V, de sectorraden voor primair onderwijs (PO),
voortgezet onderwijs en rniddelbaar beroepsonderwijs, de lnspectie van het Onderwijs, het LOWAN
(ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers) en de AVS (vereniging van schoolleiders) zitting hebben. ln
dit overleg worden op korte tÊrmijn passende oplossingen voor de door gemeenten ingebrachte
knelpunten ultgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan onderstaande zaken;
ti ng vao rtg ezet o n d erw $ s
Het Ríjk en gemeenien wlllen de huisvestlngsproblematiek in het voortgezet onderwijs samen splossen. ln
een aantal gevallen hoeven geen extra investeringen te worden gedaan, omdat blnnen het voortgezet
ondenruijs in de regio nog voldoende ruirntes beschikbaar zUn. CezarnenliJk zal er gekeken worden welke
maatregelen er op maat getroffen kunnen worden om leegstaande gebouwen geschikt te maken voor
voortgezet onderw¡Js of om noodlokalen te bouwen.
H u i sves

Leerlíngenvewoer
Voor leerllngenveruûer kan de hogere instroom leiden tot hogere druk op het budget, wanneer kinderen
inmiddels met stetus in de gemeente verblijven. Het Rijk zal samen met, VNG, COA en LOWAN op korte
termijn de aard en de omvang van het probleem verkennen en in overleg een passende oplossing ¿oeken.
Voorfinancieûng
Het RÜk zal samen met de VNG aandacht besteden aan de wijze waarop scholen en onderwijsinstellinþen
het beste geihformeerd kunnen worden over de bekostigingsmogelijkheden en hoe ze gebruik kunnen
maken van een eventuele maatwerkoplossing. Het financiêle effect van de verhoogde lnstroom wordt op
de gebruikelijke manier in de ramingen meegenomen en is onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming.
lndien er aanleiding is voor gemeenten om onderwijs voor te financieren bieden de regutiere bekostiging,
de aanvullende regelingen en het maatwerk aan schoolbesturen de ruirnte om die voorfinancierlng terug
te betalen- Door het ondersteuningsteam wordt gekeken naar termiJnen en bedragen zodat gemeentefl
daar bij bepaling van het voor te financieren bedrag rekening mee kunnen houden.
Rwaliteìt onderwijs
Samen met de regionale Transfercentra en in overleg met de VNG wil het Rijk vraag en aanbod van

(werkloze) docenten in beeld brengen. (Hierrnee wordt mede-uitvoerlng gegeven aan de MotleVan Meenen
c.s.). Het Rijk en de VNC verkennen welke zorg en begeleiding, naast het al bestaande aanbod en
lnitlatieven van bljvoorbeeld de Augeo Foundation, effectief is. ook zal worden nagegaan op welke wijze
de financiering is geregeld en of scholen voldoende gebruik kunnen maken van het bestaande of te
ontwikkelen aanbod.
O nd e

rw ij s a c hte r sta n d en

6emeenten zijn verplicht een aanbod te doen voor peuters (tussen Z,S en 4 jaar) met een risico op
taalachterstand. Gemeenten bepalen hierbíj zelf de doelgroep, maar dit zijn in ieder geval kinderen van
laagopgeleide ouders. Het Rijk zal gemeenten lnhoudelijke ondersteuning bleden ten aanzien van
asielzoekerskinderen in de WE. Het programma dat gemeenten ondersteuning biedt b¡j het
ondenrvlsachterstandenbeleid loopt door in 2016. Daarbínnen zal er plaats zijn voor inhoudeiiJke
ondersteuning en kennisdelíng tussen gemeenten- We zullen de vinger aan de pols houden en over de
situatíe inzake de asielpeuters zal gezarnenlijk overleg gevoerd worden.
Bastuursakkoord verhoogde
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7.4

Gezondheid en zorg
Cemeenten zijn verantwoordellJk voor taken op het terrein van publieke gezondheidszorg, jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning. De verhoogde instroom van asielzoekers stelt gemeenten voor een
uitdaging wanneer deze vergunnínghouder worden. Op korte termijn zullen VNC en Rijk een werkgroep in
te stellen om de inhoudelijke en financiêle knelpunten ln kaart te brengen" Het betreft hier zowel
uitvoeringsvraagstukken als ook de financiële vraagstukken die de uitvoeríng raken. Breed aandachtspunt
is de kwaliteit en beschikbaarheid van (algemene) voorzieningen in gemeenten voor alle inwoners (geen
verdringing) en het grensvlak tussen gemeenteliJke verantwoordelijkheid en het (curatieve) zorgdomeln.
Tevens zullen RiJk en de VNG in de bestaande ondersteuningsstructuur van het OTAV voor de dagelljkse
spoedeisende vragen een "coôrdinator spoedvraagstukken" aanstellen die in staat is op het juiste naveau
de juiste act¡es uit te zetten, zodat spoedelsende vraågstukken snel, zorgvuldig en adequaat opgepakt

worden.

Aandachtspunten op de terrelnen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, betreffen:
P u bl i eke g ezo n d hei d, wa a ron der d e j eug dg ezo nd h ei dszo rg (JGZ)
op grond van de wet Publieke Cezondheid z[n gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en

uitvoeren van deJCZ Ên preventieve ouderengezondheidszorg, voor alle rechtmatig in Nedertand
verblijvende personen. Het is daarom van belang om rechtmatlge verblljvende vreemdelingen op t'tjd ¡n
beeld te.hebben en te slgnaleren wanneet zích gezondheidsrisico's voordoen. DeJCZ moet in staat blijven
deze taak (incl. de inzet van tolken) te kunnen verrichten. De verbinding rnet het sociale domein is hierln
cruciaal. Het is in ieders belang om alert te zijn voor mogelijke gezondheidsrisico's en indien nodig snel
en preventief te kunnen íngrijpen.
Soclaal domeìn: WMO 20l5 en Jeugdhulp
Met de decentralísatie van deJeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning heeft het Rijk haar
vertrouwen uitgesproken richting gemeenten en hun mogelijkheden om passende zorg en ondersteuning
te bíeden. Dlt geldt ook waar het de hulp en ondersteuning aan vergunninghouders betreft. Het RiJk
beseft zich dat de verhoogde instroom een extra uitdaglng zal vormen, naast de recente decentralisaties.
op grond van deJeugdwet zijn gemÊenten ln prlnclpe verantwoordelijk voor de jeugdhulp en
jeugdbeschermlng aan alle rechtmatige en niet-rechtmatig verblijvende kinderen onder de g jaar.
l
Het
COA organiseert echter, deels in opdracht van gemeenten, deJeugdhulp voor klnderen die in AZC
verblijven. Ðe extra asielstroom vorrnt hlerdoor niet acuut, maar op middellange termijn een uitdaging
voor gemeenten.
Verwerke n erva ri n g en vl u c h tel i n g e nki n deren
Het Rijk en vNG zullen samen verkennen of aanvullende preventieve aandacht gewenst is voor het
venruerken van de ervaringen die vluchtelingenkinderen hebben meegemaakt. Zowel binnen de
opvanglocaties van CoA afs binnen het onderwijs is hler, door onder andere gebruik te maken van
speltherapie, al aandacht voor.
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Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asiel¡nstroorn. Deze situatie stelt het RÍjk en de
gemeenten voor een grote uitdaging. Om aan de acute noodsituatie het hoofd te bieden hebben Rijk en
gemeenten in het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van 27 november 20.l 5 afspraken
gemaakt. Cezamenlijk zijn maatregelen genomen op de terreinen opvang, huisvesting, participatie en
maatschappelijke begeleiding. Daarnaast is intensief samengewerkt om asielzoekers in een veilige
situatie op te vangen en is de aanvankelijk noodzakelijke crisisnoodopvang in de eerste maanden van
2016 afgebouwd. Op dit moment wordt, zoals afgesproken in het bestuursakkoord, hard gewerkt aan
de uitbreiding van de opvangcapac¡teit en het spoediger op gang brengen van de uitstroom van
vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar de gemeenten.
Daarnaast is in het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken om, naast de doorlopende
afspraken u¡t het bestuursakkoord, in het voorjaar 2016 nadere afspraken te maken over onderwijs,
zorg, werk en integratie, Dit akkoord voorziet hierin. Uitgangspunt blijft ook bü dit akkoord dat de
overheden passende en realistische oplossingen bewerkstelligen waarbij de kosten voor de
maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden en het draagvlak in de samenleving wordt
behouden en bestendigd. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande regelingen en systemariek.
De afspraken in dit uitwerkingsakkoord zíen primair op de gevolgen van de extra toename van
vergunninghouders in het gemeentelijk domein die is ontstaan door de verhoogde asielinstroom. Dat
wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de asielinstroom 2015 en de verwachte instroom in 2016
die doorwerking hebben in de huisvestingstaakstelling voorgemeenten in 20.l6 en zOtZ. D¡tvanuit de
gedachte dat de (financiële) gevolgen voor gemeenten ook voornamelijk in 2016 en 201 Z tot uit¡ng
zullen komen als vergunninghouders daadwerkelijk in gemeenten geplaatst zijn. De budgettaire
gevolgen van dit akkoord bezien dan ook de jaren 201 6 en 2017 waarbij wel geldt dat som mige zaken
al in 201 5 zijn gaan spelen en anderen een uitloop hebben in 201 B.

Deze afspraken gaan uit van een gedeelde grondgedachte om de integratie en participatie van
vergunninghouders te bevorderen, door in te zetten op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering.
Hiermee wordt gestreefd naar het wegnemen dan wel terugdringen van achterstanden bij
vergunninghouders, zodat alle inwoners van Nederland volwaardig en gezond kunnen deelnemen aan
de samenleving, met alle rechten en plichten die daarbij horen. De afspraken zijn erop gericht dat
vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig en gezond meedoen, werken of naar
school gaan en hun bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Blijven is meedoen. Zo wordt
eveneens een verhoogde druk op de sociale voorzíeningen in de toekomst voorkomen. Met dit akkoord
wordt naast de al bestaande afspraken u¡t het bestuursakkoord de keten van noodopvang tot
burgerschap gesloten en zorgen Rijk en gemeenten voor een sluitende aanpak waarbij het voor alle
partijen helder is wat er van hen wordt verwacht en waar zij verantwoordelijkheid voor dragen.
Naast de onderwerpen in

dit akkoord is ook het onderwerp veiligheid één van de vraagstukken rond de
opvang van asielzoekers. Het gaat hier zowel om veiligheid rond AZC's als de veiligheid rondom
besluitvormingsprocessen bij het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Hoewel de capaciteit van de
nationale politie geen onderwerp is dat primair in dit akkoord wordt gefaciliteerd, bevestigt dit akkoord
wel de door de betrokken partijen gemaakte afspraken hieromtrent.
Rijk en gemeenten spreken af om, als de verhoogde asielinstroom 201 7 daartoe aanleiding geeft, in
bestuurlijk overleg te treden.
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2 Maatregelen
2.1 Werk en lntegratie
De voorbereiding om een act¡eve biidrage te leveren aan de Nederlandse maatschappu kan al beginnen
in de opvanglocaties, denk aan het leren van de taat of vrijwilligerswerk doen. Hiermee wordt een deel
van de asielzoekers die op termijn vergunninghouder wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. ook
l¡evarderl het de inburgerlng ln de Nederlandse samenleving. Eenmaalvergunninghouder is het van

belang om zo snel mogeliik zelfstandig en volwaardig mee te doen in de maatschappü en bü te dragen
aan de Nedeilandse samenleving. Werk en opleiding staan voorop, om een actieve participatie vdn
vergunnÍnghouders te realiseren. Het Rijk en gemeenten zetten daarom gezamenlijk in op een snelle
intcgrat¡e en part¡c¡patie,. Het is wenselijk dat de overdracht vdn vergunninghouders vanult de opvang
naar de gemeenten zo soepel mogelijk verloopt. Daartoe kan een vroeg begin van het integratieproces
en oriëntatie op opleiding en werk behulpzaam zijn. Zo maken gemeenten bijvoorbeetd afspraken met
lokale onderwiisinstellingen om een soepele overgang naar een passende onderwijsvoorziening
mogefik te maken.

2.1.1

lntegrat¡e en participatie
Om actieve integratie en participatie te realiseren, werken het kabinet en de gemeenten intensief
samen met de belangrijkste partijen in het veld. Het kabinet en de VNC hebben met die partijen de
handen ineen geslagen en zijn de gezamenlijke Taskforce Werk tntegratie Vluchtelingen (TWIV)
gestart. De Taskforce is het platform van de organisaties die betrokken zijn bij de integraríe en
partic¡patie van asielzoekers. De Taskforce heeft als doel om knelpunten en kansen te identificeren
en hierop, indien noodzakelijk, actie te ondernemen.
Vrijwilligerswerk biedt voor asielzoekers een eerste stap naar participat¡e en integratie in Nederland.
om vrijwilligerswerk door asielzoekers te stimuleren, zetten gemeenten en het kabinet zich in voor
het verbeteren van de informatievoorziening en stroomlijning van de procedures rond
vrijwilligerswerk, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het st¡muleren van onder meer
organisaties en verenigingen bij het aanbieden van vrijwilligerswerk.
Door partUen in de Taskforce wordt vóór de zomer een systematiek ontwikkeld om in een vroeg
stadium van de asielopvang de benodigde ínformatie over o.a. de competent¡es, diploma's,
werkervaring en taalvaardigheid van vergunninghouders in kaart te brengen, met het oog op
toeleiding naar ondenvijs en werk (screening). Door bij de koppeling van vergunninghouder aan de
gemeente rekening te houden met het arbeidspotent¡eel (matching) van de vergunninghouder
kunnen vergunninghouders sneller aan het werk komen. Hierdoor kan ook de wachtperiode in het
AZC reeds gebruikt worden om het traject naar werk of scholing aan te vangen (wachttijd met
waarde). Voor de uitwerking hiervan wordt door rijk en gemeenten elk twee maal € 2 miljoen
beschikbaar gesteld.
Om te zorgen voor een hoger taal- en integratieniveau bij instroom in de gemeente, wordt de
voorinburgering voor vergunninghouders ln het AZC uitgebreid. Dit resulteert in een intensivering
van taalonderwijs en meer aandacht voor de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De uren
taalondenryijs worden verhoogd van 8l naar l2l uur en daarnaast wordt extra geinvesteerd in Kennis
van de Nederlandse Samenleving en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (van I naar 4 dagen).
Hiervoor wordt de bijdrage aan het COA verhoogd van € l40O naar € 2000 per traject.
Het vinden van werk, opleiding en stage wordt gestimuleerd bij vergunninghouders nog tijdens hun
verblijf op het AZC. Als een vergunninghouder die al gekoppeld is aan een gemeente een baan, stage
of opleidingsplek (die bij een specifieke instelling in een regio gevolgd moet worden) vindr is het
mogelijk om deze vergunninghouders aan een andere gemeente te (her)koppelen. Gemeenten zetten
zich er op hun beurt ook voor in om deze vergunninghouders te huisvesten.
Een vlotte inburgering bevordert de integratie van vergunninghouders. Vergunninghouders blijven
zelf verantwoordelijk voor hun inburgeringsproces, maar gemeenten gaan, mede vanuit hun rot in de
maatschappelijke begeleiding van,inburgeringsplichtigen, de ondersteuning bU het inburgerings -en

-

-

-

-

-

-
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integratietraject op elkaar afstemmen zodat een meer integrale en effectieve aanpak mogelijk wordt.
Gemeenten moeten beschikken over de noodzakelijk gegevens rond het inburgeringproces van de
verg unni nghouder.
Rijk en gemeente spreken af dat het rijk aan gemeenten voor 2016 en 2017 in totaal€ 140 miljoen
additioneel beschikbaar stelt zodat gemeenten maximaal kunnen ¡nzetten op de integratie en
part¡cipatie van vergunninghouders. Deze extra middelen geven gemeenten ook de ruimte om de
ondersteuning van de bestaande uítkeringsgerechtigden volop overeind te houden. Voor de verdeling
van deze middelen wordt een uitkeríngsvorm gekozen waarbij het uitgangspunt 'geld volgt
vergunninghouder' wordt gehanteerd (zie alinea 2.4).
ln mei 2016 wordt de nieuwe aanvraagronde van het ESF-programma opengesteld. Het gaat om
projecten ten behoeve van re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een
looptijd van maximaaltwee jaar. Het budget bedraagt I l6 miljoen euro. De centrumgemeenten van
de 35 arbeidsmarktregio's zijn aanvrager. Deze openstelling biedt extrafinanciële ruimte aan
(centrum)gemeenten om vluchtelingen met een status te ondersteunen bij hun arbeidstoeleiding
(inclusief taal).
ln het Bestuursakkoord van 27 novemberjl. is afgesproken het budgetvoor maatschappelijke
begeleiding te verhogen van € 1000 naar €.2370 per vergunninghouder in 20.l6 en 201 7. Middels de
maatschappelijke begeleiding worden gemeenten in staat gesteld praktische hulp te bieden aan
vergunninghouders, maar is er ook ruimte voor begeleiding met het oog op participatie en integratie.
Deze tijdelijke verhoging van het budget wordt door het kabinet nu structureel gemaakt en zal ook
gelden vanaf 2018 en verder.
2.1.2

Toenemend beroep op bijstand
ln het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn afspraken gemaakt over de inter-temporele
tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken aan bijstandsuitker¡ngen.
Deze afspraken worden hier nader uitgewerkt en aangevuld. De voorfinanciering is nodig omdat in
het macrobudget 2016 alleen rekening is gehouden met hogere gerealiseerde uitgaven door
instroom van vluchtelingen in eerdere jaren.
Bij de vaststelling van het macrobudget is in 201 6 geen rekening gehouden met nieuwe instroom van
vluchtelingen. De inter-temporele tegemoetkoming 2016 en 2017 is bedoeld om de feitelijke
additionele kosten te dekken¿. De verdeling van deze (voor)gefinancierde middelen vindt plaats
conform gerealiseerde taakstelling (ianuari t/m november). Deze afspraak geldt ook voor de

-

-

voorfinanciering bijstand in 201 7.
Vanaf 2018 vindt jaarlijks in acht gelijke delen een verrekening plaats van deze inter-remporele
tegemoetkoming voor respectievel¡jk 2016 en 2017.

2.1.3 Bijzondere bijstand

-

2.2

Vergunninghouders komen veelal in aanmerking voor bijzondere bíjstand, in financiering van de
meerkosten wordt voorzien in paragraaf 2.4.

Onderwijs
Op grond van internationale verdragen hebben asielzoekers tot l8 jaan ongeacht hun verblìjfsstatus,
recht op een passende plek in het primair en vooftgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwÍjs.
Onderwiis en het leren van de Nededandse taal z¡n de eerste stap op weg naar een snelle integratie en
part¡c¡pat¡e, Gemeenten dragen hierbij zorg voor de beschikbaarheid uan leslocaties in het primair en
voortgezet onderwijs en hebben de wettelijke taak om een aanbod te doen van vroeg- en voorschoolse
educatie, zodat jonge asielzoekers en vergunninghouders met een taalachterstand snel de Nederlandse
taal kunnen leren,

2

Voor 20ì 6 en 2017 wordt in de rijksbegroting respectieveliJk € 85 mlljoen en € 90 mlljoen opgenomen. Voor 2016 was reeds € 50

mifoen beschikbaar gesteld, daar wordt dus € 35 mlljoen aan toegevoegd.
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Het Rijk werkt, samen met COA, gemeenten, scholen, sectorraden, LOWAN en de lnspectìe van het
onderwiis adn een goed onderwijsaanbod voor asielzoekerkinderen. Gezamentijk dragen we er zorg
voor dat asielzoekers en vergunninghouders het onderwijs krijgen wadr ze recht op hebben.
2.2.1

Huisvesting primair en voortgezet onderuvijs
COA en gemeenten bezien samen met de ondenruijsinstellingen welke maatregelen er op maat
getroffen kunnen worden om beschikbare gebouwen geschíkt te maken voor onden¡vijs. ln het
prlmalr ondenruijs wordt de onderwijshuisvesting gefinancierd vanuit de oHBA-regeling, uitgevoerd
door het coA. Het voortgezet ondenrvijs kent een dergel'rjke regeling níet. Hier komen middelen voor
onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds. Wanneer zich in een gemeente een noodopvanglocatie
bevindt en kinderen met een vluchtelingenstatus onderwijs genieten kan dit de noodzaak met zich
brengen dat er binnen een kort tijdsbestek tUdelijk huisvesting moet worden gerealiseerd voor
asielzoekerkinderen in het voortgezet ondenivijs. Om problemen rondom de bekostiging van
dergelijke huÍsvesting te voorkomen, en er zorg voor te dragen dat de huisvesting in het voortgezet
ondenrvijs ook voor leerlingen zonder verblijfsstatus in kortdurende COA-opvang geregeld is, wordt
er voor deze specifieke situatie een tijdelijke regeling opgesteld. Deze zal bij voorkeur uirgaan van
zoveel mogelijk bundeling van jongeren uit verschillende gemeenten op een centrale locatie.
Bovengenoemde (trjdelUke) regeling treedt zo spoedig mogelijk in werking en werkt met
terugwerkende kracht peraugustus 2015 en eindigt per I augustus 2012. Het Rijk stelt hiervoor€ l6
miljoen beschikbaar.

-

2.2.2

Leerlingenvervoer
Het vervoer van asielzoekerkinderen tussen opvangcentra en scholen wordt door het CoA geregeld.
Cemeenten zijn verantwoordelijk voor het eventueel noodzakelijke vervoer van en naar school van
kinderen van vergunninghouders die in een gemeente wonen. De verhoogde asÍelinstroom vraagt om
een andere organisatie van het onderwijsaanbod. Vaak worden centrale schakelklassen ingericht, met
als gevolg dat de afstanden tot de school groter kunnen zijn dan gebruikelijk.
Een aantal kinderen zal geen extra taalonderwijs meer nodig hebben, omdat ze dit al gevolgd hebben
toen zij nog in een AZC verbleven. Een ander deel van de kinderen van vergunninghouders zal niet
ver van de school wonen; zij komen dan niet in aanmerking voor een vervoersvoorziening van de
gemeente. Kinderen die ver van de schakelklassen wonen, komen in aanmerking voor een vergoeding
van de kosten van het openbaar vervoer. Daar waar het openbaar vervoer niet toereikend is, wordt
het vervoer dan georganiseerd door de gemeente.
ln financiering is voorzien in paragraaf 2.4.

-

2.2.3

Voor- en vroegschoolse educatie (we)
Het Rijk en de gemeenten zien het belang van voorschoolse educat¡e voor peuters van asielzoekers.
Voorschoolse educatie helpt hen snel Nederlands te leren waardoor.de achterstand bij de start van de
basisschool zo klein mogelijk gehouden kan worden. Gemeenten hebben de taak een aanbod te doen
voor peuters met een risico op taalachterstand. Het Rijk stelt jaarlijks via het goab-budget financiëte
middelen aan de gemeenten beschikbaar. Met deze middelen kunnen de gemeenten een we-aanbod
doen aan peuters van vergunninghouders die een woning krijgen toegewezen in een gemeente.
Omdat de instroom van de groep peuters naar rato van het aantal inwoners wordt verspreid over alle
gemeenten zal het aantal 'nieuwe' peuters per gemeente naar verwachting vergelijkbaar zijn met

-

2.2.4

voorgaande jaren.
ln financiering is voorzien in paragraaf 2.4

Schakel- en taalklassen

-

-

Voor kinderen die net in Nederland aankomen en de Nederlandse taal niet spreken zijn schakel- en
taalklassen nodig. Deze klassen worden gefinancierd met onderwijsfinanciering vanuir het Rijk. De
(samenwerkende) gemeenten hebben een coördinerende rol ter bevordering van de organisatie
en
optimale'afstemming van vraag en aanbod zodat er een goede infrastructuur van schakel- en
taalklassen ontstaat. Daartoe kunnen zij gebruik maken van reeds bestaande overlegstructuren met
schoolbesturen op gemeentelijk en regionaal niveau (LEA, REA, ooco of RMC).
Het Rijk borgt de kwaliteit van taal- en schakelklassen via de reguliere bekostiging (waarbinnen al
.l35
aanvullend circa €
miljoen beschikbaar is gesteld in verband met de verhoogde instroom). De
lnspectie van het Onderwijs zal toezien op de kwaliteit van het taalonderwijs en daarover
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rapporteren.
ln het funderend onderwijs kunnen onderw'rjsinstellingen gebruik maken van bestaande reguliere en
aanvullende bekostigingsregelingen. Dit is ongeacht of een leerling wel of geen vergunninghouder is.
Wanneer de bestaande regelingen niet toereikend zijn, kunnen scholen gebruik maken van
maatwerkfinanciering.
Met ingang van het schooljaar 201 6-201 7 wordt de maatwerkfinanciering in het prímaír en
voortgezet onderwijs door het Ríjk verder geharmoniseerd. De invoering van een viertal
peilmomenten - ook voor het primair ondenruijs - voorziet onderwijsinstellingen in het ontvangen van
een vast bedrag per kwartaal. Met deze maatregel komt er voor onderuvijsinstellingen eerder geld
beschikbaar.
Om de kwaliteit van de schakel- en taalklassen te borgen en eventuele knelpunten weg te nemen in
het organiseren van deze klassen, wordt een bestuurlijke overlegtafel ingericht met OCW, VNG, pO
Raad en VO Raad.

2.3 Gezondheid,zorg

en prevent¡e
Gezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang om de gezondheid van vergunninghouders
te bevorderen en eventuele gezondheidsrisico's op de korte en de langere termijn te verkleinen.
Om additionele en complexe zorgvragen op de (middel)lange termijn te voorkomen is het van belang in
te zetten op goede toegang en kwaliteit van zorg en prevent¡eve maatregelen op het gehied van
gezondheid en zorg. Enerzijds is de samenhang/interactie vdn goede zorg met huisvesting, scholing,
werk en maatschappeliike partìcipat¡e van belang, want een stevige maatschappelijke positie draagt ook
bii aan het voorkomen van zorgvragen, en omgekeerd. Anderzijds gaat het binnen het zorgdomein om
preventieve activ¡te¡ten op basis van de wet publieke gezondheid en ter voorkoming van jeugdhulp.

2.3..l

2.3.2

Preventie

-

Jeugdgezondheidszorg (lGZ)

-

-

.
2.3.3

Er is een belangrijke taak weggelegd voor gemeenten om deze preventieve opgave dwars door de
voormalige schotten binnen het sociale domein te regisseren. Gemeentelijke programma's op dat
gebied bieden contactmomenten waar gezondheidsrisico's gesignaleerd kunnen worden ,
voorlichting gegeven wordt en passende interventies worden aangeboden. Vanwege cultuur, taal en
context, zullen deze intervent¡es specifiek voor verschillende groepen vergunninghouders worden
aangeboden. Bovendien kan samenwerking met de eerstelijns curat¡eve zorg (zorgverzekeringswet)
nuttig zijn. Waar nodig kan dan toeleiding naar zorg plaatsvinden.

I

Vluchtelingenkinderen en -gezinnen hebben vaak een periode gekend waarin weinig tot geen
aandacht was voor (preventieve) gezondheid. Er zal vanuit deJCZ een inhaalslag nodig zijn, zodat
deze groepen snel in beeld zijn om verdere problemen te kunnen voorkomen. Daarom is het van
fundamenteel belang dat zij snel en op tijd in beeld zUn bij de jeugdgezondheidszorg.
Asielzoekerskinderen in de reguliere opvanglocaties krijgen in principeJeugdgezondheidszorg (JGZ)
aangeboden. Hier wordt het volledige JGZ-pakket en inhaalvaccinaties aan kinderen van 0-l 9 jaar
aangeboden en worden alle kinderen binnen zes weken gezien door deJGZ. Het is van belang dat
deze inzet op deJGZ goed en tijd¡g overgedragen wordt aan de JGZin de gemeente waar een kind
naartoe gaat. De JGZin deze gemeente kan deze kinderen dan in het reguliere proces opnemen.
Voor nareizende kinderen is het van belang om deze zo snel als mogelijk in beeld te krijgen bij de
reguliere JGZ.
Daarnaast dient er rekening mee te worden gehouden dat een gedeelte van de kinderen ook na
plaatsing in de gemeenten extra ondersteuning nodig heeft vanuit deJGZ dan weljeugdhulp.
Het is van belang dat er tussen de Jeugd h u lp en JGZ goede afstem ming plaatsvindt. Dit om
inefficiënte en dubbele zorgverlening te voorkomen.
In financiering is voorzien in paragraaf 2.4.

nfectiez

-

i

e

ktebe st rij

d in

g

op dit moment wordt iedere vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt - met uitzondering van
asielzoekers uit Syrië - gescreend op tuberculose. Na de eerste tbc-screening krijgen asielzoekers uit
hoog-risicolanden nog 4 vervolgscreeningen aangeboden. Deze zullen grotendeels plaatsvinden na
instroom als vergunninghouder in de gemeente. Van belang is ook dat bij vest¡ging van een
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vergunn¡nghouder in de gemeenten bekend is of sprake is van aanwezigheid van infectieziekten en
welke behandeling al in gang is gezet (feitelijk zoals gemeenten dit ook in het recente verleden
vormgeven rondom nieuwe vergunninghouders).
ln financiering is voorzien in paragraaf 2.4.
2.3.4

Jeugdhulp

-

2.3. s

Het uitgangspunt van de jeugdwet is dat door inzet op prevcntie, vroegsignalcring en hct tijdig
bieden van passende (lichte vormen van) jeugdhulp het beroep op zwaardere vormen van jeugdhulp
beperkt kan worden. Dit geldt ook voor specifieke groepen, waaronder asielzoekerkinderen.
Aangezien onderzoek aantoont dat asielzoekerkinderen een verhoogde kans hebben op
psychosociale problemen en een verhoogd risico op kindermishandeling is het cruciaal dat deze
kinderen vroegt¡jdig in beeld zijn. Het rijk en gemeenten onderstrepen het belang van een
outreachende aanpak, onder andere vanuit de wijkteams, ten behoeve van asielzoekerkinderen.
Samenwerking met deJGZ, die immers alle kinderen ziet en inzet op preventie en vroegsignalering

(ook van psychiosociale en opvoedproblematiek) kan de effectiviteit verder vergroten.
ln financiering is voorzien in paragraaf 2.4.

lmpuls en toolkit lokale preventie
Cezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang om de gezondheid van
asielzoekers/vergunninghouders te bevorderen en eventuele gezondheidsrisico's op de korte en de
langere termijn te verkleínen. Op korte termün is een impuls nodig om gemeenten te helpen de
lokale prevent¡enetwerken in te richten en van instrumentarium te voorzien om zo (complexere)
zorgvragen op de langere termijn te voorkomen.
Gemeenten komen tot een lokale integrale aanpak voor de preventie ten behoeve van de gezondheid
van vergunninghouders. VNG en VWS gaan samen de gemeenten hierin ondersteunen om een impuls
te geven aan het maken van een lokale aanpak, wat mogel'rjk resulteert in financiering van individuele
gemeenten. De VNG vraagt hierbij aandacht voor de tolkkosten. De minÍster van VWS heeft te kennen
gegeven te willen wachten op een onderzoek dat voor de zomer wordt verwacht.
VWS en VNC werken samen de preventieve opgave uit en komen binnen drie maanden met een
ondersteuningsprogramma voor een outreachende aanpak gericht op signalering, voorlichting en
prevent¡e. Deze ondersteuning wordt landelijk en regionaal vormgegeven en bestaat onder andere uit
het ontsluiten en ontwikkelen van instrumentarium, delen van goede voorbeelden, opleiden van
professionals, voorlichting geven en een toolkit. ln de uitwerking van deze aanpak komen relaties
met andere domelnen terug, te denken valt aan part¡cipatie, integratie en inzet van formele en
informele zorg. Naast ondersteuning van de lokale preventieve aanpak wordt ingezet op landel'rjke
monltorlng en onderzoek naar de ontwikkeling van de gezondheid van deze groep vluchtelingen en
hun zorggebruik.
Het Rij k stel hiervoor in 201 6 € 3 miljoen en in 2O17 €.4 miljoen beschikbaar.

-

-

-

-

2.4

Partieel effect op het gemeentefonds
Het Rijk heeft als gevolg van de verhoogde asielinstroom in 201 5 en 2016 extra middelen
vrijgemaakt voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dat leidt tot extra Rijksuitgaven aan
eerstejaarsopvang in de jaren 2015-2017. Die middelen zijn binnen de rijksbegrotingsystemat¡ek
overgeheveld van de homogene groepi¡nternationale samenwerking (HGIS) naar de departementale
begroting van het ministerie VQJ. Normaliter tellen deze middelen niet mee voor de groei van het
gemeentefonds (trap op trap af systematiek). Het kabínet heeft besloten om dat in dit uitzonderlijke
geval wel te doen zodat ook gemeenten als gevolg van de instroom extra middelen beschikbaar
hebben. ln totaal betreft dit voor de jaren 2015-2017 een bedrag van € 353 miljoen.
Het Rijk realiseert zich dat inspanningen op gebieden van werk/integratie, zotgen onderwijs voor
vergunninghouders tot extra kosten leiden voor gemeenten. Bovengenoemde middelen ( € 353
miljoen) kunnen door gemeenten worden gebruikt voor de dekking van de kosten op die posten waar
dat in voorgaande paragrafen is benoemd.
Dit panieel effect sinds Miljoenennota 201 6 en voor de jaren 201 6 en 201 7 za| apart worden gezer
en vervolgens worden uitgekeerd volgens de formule 'geld volgt vergunninghouder'. De genoemde
middelen zijn vrij besteedbaar. Hierbij geldt dat een bedrag wordt uítgekeerd aan een gemeente per
een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Een dergelijke regeling wordt zo spoedig mogelíjk

-

-

-
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uitgewerkt door de fondsbeheerders van het gemeentefonds en de VNG.

2.s

Veiligheid
. Veiligheid en het bevorderen van draagvlak is een belangrijk thema binnen het asielvraagstuk. Dit
geldt voor de veiligheid om en rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen, maar ook voor
de veiligheid rondom het besluitvormingsproces bij het realiseren van nieuwe opvanglocat¡es. Door
een cumulatie van factoren is de afgelopen tijd de vraag naar inzet van politie gestegen. De minister
en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de regioburgemeesters, het college van procureursgeneraal en de korpschef nationale politie hebben in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
(LOVP) de maatschappelijke veiligheidssituatie en de inzet van de politie als gevolgen van de hoge
toestroom van asielzoekers besproken. Alle partijen zijn het erovereens dat de toestroom van
asielzoekers tot extra beroep leidt op de politie. ln de driehoek bepaalt het lokaal gezag de inzet van
politie en de priorite¡ten en posteríoriteiten. Door de politie zijn scenario's gemaakt
(afname/toename asiel, afname/toename maatschappelijke onrust) die inzichtelijk maken wat de
impact op de politiecapaciteit zou kunnen zijn. De leden van het LOVP vinden dat de aan de (extra)
inzet van politie verbonden meerkosten - meer werk, overwerk, ICT kosten, versnelde
aanbestedingen - bekostigd moeten worden. Afgesproken wordt dat de inzet met betrekk¡ng tot
instroom en maatschappelijke onrust wordt gemonitord. Het vraagstuk rondom de politie-ln zet zal
primair op de tafel van LOVP worden uitgewerkt en geborgd.

2.6

Huisvesting en begeleiding AMV's
- ln het bestuursakkoord is aangegeven dat de posit¡e van alleenstaande minderjarige asielzoekers
(AMV's) bijzondere aandacht behoeft. Er is afgesproken dat voor AMV's naast pleeggezinnen ingezet
wordt op een kleinschalig opvangmodel. Nidos is verantwoordelijk voor de voogdij, huisvesting en
begeleiding van AMV's, maar is voor de benodigde kleinschalige opvang mede afhankelijk van het
aanbod van opvanglocaties door gemeenten. Afgesproken is dat zodra een AMV met een vergunning
in een Nidos opvanglocatie in de gemeente wordt geplaatst, deze direct meetelt voor de taakstelling.
- Het rijk is verantwoordelijk voor de opvang van AMV's tot het I 8d. levensjaar, en dit wordt uitgevoerd
door COA of Nidos. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor vervolghuisvesting van AMV's met
vergunning vanaf het I 8" levensjaar, zodat er in de kleinschalige opvang weer plekken kunnen
vrijkomen voor andere AMV's met vergunning. Het is de taak van Nidos om de nodige
voorbereidingen voor die vervolghuisvesting te treffen en hierover tijdig gesprekken te voeren met
gemeenten. Rijk en gemeenten onderkennen dat AMV's die l8 jaar worden en die na hun 17. jaar in
de opvang zijn gekomen, waardoor ze relatief kort begeleiding van Nidos hebben gehad, extra
aandacht en begeleiding nodig kunnen hebben. Het gaat om een beperkte groep van enkele
honderden AMV's. ln alle gevallen dient het Nidos zorg te dragen voor een warme overdracht naar
gemeenten, zodat gemeenten vervolgens in staat worden gesteld adequaat maatwerk te leveren. De
benodigde begeleiding - naar omvang en inhoud - zal immers per persoon verschillen. Er wordt een
gezamenlijk protocol ontw¡kkeld door Nidos en VNC om de goede overdracht van deze AMV's te
borgen, de benodigde informatíe te delen over wie welke begeleiding nodig heeft, en gemeenten
handelingsperspectief te bieden hoe begeleiding aan te bieden aan diegenen die dat nodig hebben.

2.7

Huisvesting
ln het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom is door het Kabinet en gemeenten het belang van
een snelle doorstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar huisvesting in
gemeenten benadrukt. Deze snelle doorstroom is van groot belang om vergunninghouders zo snel
mogelijk deel te laten uitmaken van de Nederlandse samenleving. Bovendien kan het COA zich dan
richten op haar kerntaak, de opvang van asielzoekers.
- Naast de inzet van reguliere huisvestingsmogelijkheden zijn er afspraken gemaakt over maatregelen
die deze doorstroom moeten bevorderen en versnellen: het gemeentelijk versnellingsarrangement
(GVA), de subsidieregeling huisvestingsvoorziening en de introductie van een financiële

-

-

verrekensystematiek.

ln het bestuursakkoord is afgesproken om op de Landelijke Regietafel Verhoogde Asielinstroom de
voortgang en de uitvoering van de afspraken omtrent de huisvestingstaakstelling en opvanglocaties
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te monitoren. Op basis van de informatie vanuit onder meer de regionale regietafels, het platform
Opnieuw Thuis en het OTAV bespreekt de landelijke regietafel van I 2 mei a.s. de stand van zaken
met het oog op de evaluatie van de in het bestuursakkoord geintroduceerde maatregelen.
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