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Onderwerp
Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders
Voorstel
Het ‘Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 20162017’ vast te stellen.
Inleiding
In de raadsvergadering van 25 november 2015 heeft uw raad een motie aangenomen over
de integratie van statushouders (hierna: vergunninghouders1). U heeft ons college
verzocht om met een integrale visie op de integratie van vergunninghouders te komen.
Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan uw motie.
Dit beleids- en actieplan focust volledig op de opvang en integratie van in Weert
uitgeplaatste vergunninghouders. Dit is de groep waarvoor de gemeente primair
verantwoordelijk is. COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit
de opvang) van asielzoekers en vergunninghouders die woonachtig zijn in het AZC Weert.
Tijdens de commissievergadering BV-IW van 8 maart jl. hebben wij u hierover uitgebreid
geïnformeerd.
In het bijgevoegde beleids- en actieplan is uitgewerkt hoe wij de komende jaren omgaan
met de opvang en integratie van in Weert uitgeplaatste vergunninghouders. 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.
Beoogd effect/doel
Dit voorstel regelt de vaststelling van het ‘Beleids- en actieplan opvang en integratie van
vergunninghouders in Weert 2016-2017”. Het doel is om een snelle en doeltreffende
integratie van vergunninghouders in Weert te bewerkstelligen, zodat zij als volwaardige
inwoners kunnen participeren in de Nederlandse c.q. Weerter samenleving.
Argumenten
1.1 In het beleids- en actieplan wordt rekening gehouden met het landelijk beleid
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. Daarnaast hebben het kabinet en de VNG op 28 april jl. een
1

De term ‘vergunninghouders’ wordt gebruikt voor diegenen die formeel erkend zijn als vluchteling.
Hiermee wordt ook de verblijfsgerechtigde, statushouder of asielgerechtigde bedoeld.
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onderhandelaarsakkoord Uitwerking Verhoogde Asielinstroom gesloten. Met deze
akkoorden willen de VNG en het kabinet de opvang, integratie en participatie van
vergunninghouders bevorderen, door in te zetten op huisvesting, onderwijs, werk en
gezondheidsbevordering. De gevolgen van de beide akkoorden zijn zo veel als mogelijk
meegenomen bij de uitwerking van het bijgevoegde beleids- en actieplan.
1.2 Het beleids- en actieplan biedt concrete stappen in het realiseren van de doelstelling
In het beleids- en actieplan gaan we allereerst in op de wettelijke taken van de gemeente
en het aantal te huisvesten vergunninghouders. Vervolgens wordt op de punten
huisvesting, maatschappelijke begeleiding, inburgering & onderwijs, werk & inkomen en
welzijn & gezondheid geformuleerd welke opgaven en acties de gemeente Weert
onderneemt om de doelstellingen te realiseren.
Kanttekeningen
1.1 Er is een financieel risico
In het bestuurs- en uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn diverse regelingen
opgenomen ter dekking van de kosten. Ondanks deze regelingen houden wij rekening met
een financieel risico. Omdat het uitwerkingsakkoord de komende maanden nog verder
uitgewerkt wordt, is het nog onzeker wat de bijdrage van het Rijk zal zijn. In
onderstaande paragraaf wordt een en ander verder geduid.
Financiële gevolgen
Voor de uitvoering van dit beleids- en actieplan krijgen we extra rijksmiddelen. Voor de
jaren 2016/2017 stelt het Rijk € 140 miljoen beschikbaar voor integratie/participatie en
€ 245 miljoen voor onder andere meerkosten bijzondere bijstand, participatie en zorg.
Daarnaast ontvangen gemeenten voor iedere vergunninghouder van 16 tot 65 jaar
€ 2.370 voor de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (COA
vergoeding). Hoe deze middelen over gemeenten worden verdeeld is nog niet bekend. Wel
is aangegeven, dat bij de verdeling van de middelen het uitgangspunt “geld volgt
vergunninghouder” wordt gehanteerd.
Op grond van het uitwerkingsakkoord Vergoogde Asielinstroom is een inschatting gemaakt
van de extra inkomsten die de gemeente Weert ontvangt in 2016 en 2017. Omdat de
aparte uitkering voor de extra middelen nog uitgewerkt moet worden is bij de berekening
van de extra inkomsten voor de gemeente Weert de aanname gemaakt dat Weert 0,29%
van de extra middelen ontvangt (gebaseerd op het verwachte aandeel in de taakstelling
huisvesting vergunninghouders). In de septembercirculaire 2016 wordt meer informatie
over de daadwerkelijke extra inkomsten per gemeente verwacht.
Indicatief aandeel gemeente Weert in extra middelen (exclusief BUIG en COAvergoeding):
2016
€ 675.700
2017
€ 461.100
Totaal
€ 1.136.800
Financiële gevolgen 2016/2017 o.b.v. het aantal vergunninghouders
Kostenraming
Kostenpost
Tijdelijk personeel m.i.v. 1-8-2016
Leenbijstand
Bijzondere bijstand
Re-integratie/arbeidstoeleiding
Extra subsidie vluchtelingenwerk Weert
Participatieverklaringstraject
Diplomawaardering
Subtotaal

2016
€ 75.400
€ 271.538
€ 76.155
€ 262.500
€ 38.970
€ 5.895
€ 5.250
€ 735.708

2017
€ 181.000
€ 162.923
€ 76.155
€ 262.500
€ 38.970
€ 5.895
€ 5.250
€ 732.693
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Beschikbare middelen
Budget
Extra rijksmiddelen
COA-vergoeding maatschappelijke begeleiding en
participatieverklaringstraject
Subtotaal
Totaal kosten
Totaal vergoeding

2016
€ 675.700
€ 177.750

2017
€ 461.100
€ 177.750

€ 853.450

€ 638.850
€ 1.468.401
€ 1.492.300

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de extra rijksmiddelen toereikend zijn voor de uitvoering
van het beleids- en actieplan. Echter, gezien de onzekerheden, zowel wat de omvang van
de uitgaven als de inkomsten betreft, zullen de financiële gevolgen in de 3de
bestuursrapportage 2016 verwerkt worden. Voor een uitgebreide toelichting op financiën
wordt verwezen naar het bijgevoegde beleids- en actieplan (hoofdstuk 4).
Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van het beleids- en actieplan betreft een groot aantal programma’s, zoals
Zorg & Welzijn, Wonen, Onderwijs, Economie & Werk en Inkomen & Armoedebestrijding.
Het projectteam vergunninghouders onderhoudt de lijnen naar de afdelingen en
professionele- en vrijwilligersorganisaties die aan zet zijn voor de uitvoering van het
beleids-actieplan. Medio 2017 wordt het plan geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en
het aantal vergunninghouders op dat moment wordt besloten over het al dan niet
voortzetten van de nieuwe aanpak na 2017.
Communicatie/participatie
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 communicatie van essentieel belang. Bij de communicatie
over en ten behoeve van de opvang en integratie van vergunninghouders
houden we zoveel mogelijk rekening met alle doelgroepen, ieders belangen en ideeën. In
de ambtelijke projectgroep wordt daar aandacht aan besteed.
Cliëntenplatform Minima(CPM).
Het beleids- en actieplan is ter advisering voorgelegd aan het CPM. Op 27 mei 2016 heeft
het CPM een positief advies uitgebracht. Het advies is bijgevoegd.
Advies raadscommissie
Bijlagen

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

Notitie ‘Een tijdelijk thuis’

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Brief CPM
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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Nummer raadsvoorstel: RAD-001263

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-06-2016;

besluit:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-07-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

