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Onderwerp
Beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en

met2022

Voorstel
Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het beleids- en actieplan integratie en
participatie van statushouders 2020 tot en met 2022.

Inleiding
In 2016 en 2OL7 heeft de gemeente met het beleids- en actieplan opvang en integratie
van vergunninghouders in Weert, een goede basis gelegd voor het bewerkstelligen van
een snelle en doeltreffende integratie van statushouders. In de jaren 2018 en 2019 is
daarop verder gebouwd en zien we dat onze aanpak van statushouders een landelijk
voorbeeld is. Naar verwachting treedt op 1 januari 2O2L een nieuw Inburgeringsstelsel in
werking. Met het voorliggend beleids- en actieplan integratie en participatie van
statushouders worden beleid en acties voor de komende drie jaar bepaald. Met dit beleid
en deze acties borduren we voott op de successen van 20L6 - 2019 en lopen we vooruit
op het nieuwe Inburgeringsstelsel dat per 2O2t in werking treedt.
Beoogd effect/doel
Met voorliggend beleid- en actieplan integratie en pafticipatie van statushouders wil de
gemeente zo vroeg als mogelijk starten met het integratie- en participatieproces, streven
we naar een intensieve en integrale aanpak en bieden we zoveel als mogelijk trajecten
duaal aan.

Argumenten

1.

We ziin tevreden met hetgeen we bereikt hebben met het huidige beleids- en actieplan
opvang en integratie van vergunninghouders in Wee¡t.
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We hebben met het belelds- en actleplan gebruik gemaakt van de ruirnLe die ltel huidige
stelsel biedt en zien met enige regelmaat dat onze aanpak een landelijk voorbeeld is.
De succesvolle kernactiviteiten die hierin een rol hebben gespeeld staan vermeld in
hoofclstuk 3 van het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders

tot en met 2022.Voor een uitgebreide terugblik op het beleids- en actieplan 2018
2019 wordt verwezen naar bijlage 1.
2O2O

2.

-

De vaartzetting van een aanpak gericht op de lntegratle en pa!'ticlpatle Yan

statushouders is noodza kel iik.

Per 30 juli 2019 volgen nog 121 statushouders een traject bij Werk.Kom. Daarnaast vindt
nog stccds nieuwe instroom plaats. Wanneer statushouders niet de juiste begeleiding
krijgen op weg naar zelfredzaamheid doen we deze mensen te kort en lopen we het risieo
dat ze duurzaam afhankelijk blijven van een bijstandsuitkering. Dat leidt tot verkwisting
van menselijk kapitaal en tot onnodige belasting van de bijstand. Paragraaf 4.1. van het

beleids- en actieplan integratie en participatie van statushoudcrs 2O2O tot en met 2022
geeft een overzicht van de kernactiviteiten binnen het voorgestelde beleids- en actieplan.

Kanttekeningen en risico's
N.v"t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Een deelvan de kosten voor 2020 kan gedekt worden uit de middelen die wij ontvangen
van het Rijk voor het uitvoeren van de pilot Brede intake en Plan Inburgering en
Participatie en de pilot Duale trajecten. Kosten voor 2020 op basis van dit beleids- en
actieplan die niet gedekt kunnen worden met deze middelen zijn:
€ 160'000
Regisseurs statushouders (o.b.v. 2,4fte)
€ 37.470
Extra projectsubsidie Punt Welzijn
€ 130'000
Trajecten arbeidsgewenning en taalondersteuning (o.b.v. 2 fte)
€ 327.470
Totaal kosten

Voor de dekking van deze kosten wordt ingezet:
Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding (o.b.v. 23 personen)
RlJksbljdrage verhog ing taaln iveau

Prioriteit begroting 2020 (o.v.v. de begroting)

€
€

54.510
58.035
€ 100.000

€ 272.545
Op basis van het financiële overzicht hierboven bedraagt het nog te dekken bedrag voor

2020 (e327.470 - €212.545) € 114.925. Bij het indienen van de prioriteit integratie en
participatie van vergunninghouders bij de begroting van 2O2A is de verwachting
uitgesproken dat als gevolg van het beleids- en actieplan uitstroom van statushouders uit
de bijstand plaatsvindt. Met deze daling is in de begroting 2020 nog geen rekening
gehouden. De daling van de uitkeringslasten wordt ingezet ter financiering van het
restantbedrag van e 774.925. Door de inmiddels toegekende pilots en bijbehorende
middelen is dit bedrag lager dan ten tijde van de prioriteit voorzien. Mocht uitstroom van
statushouders niet gerealiseerd worden dan wordt het resterende bedrag onttrokken aan
de reserve inburgering en integratie van niet-Westerse allochtonen. Indien deze reserve
niet toereikend is, wordt de reserve sociaal domein ingezet. Het bovenstaande is onder
voorbehoud van een ongewijzigde vaststelling van de prioriteit in de begroting van 2020.
Een uitgebreide financiële paragraaf is te vinden in hoofdstuk 5.1. van het beleids- en
actieplan integratie en participatie van statushouders 2O2O tot en met2O22.

Duurzaamheid
n.v.t
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Uitvoering/evaluatie
Het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2O2O tot en met
2022 wordt uitgevoerd door diverse ketenpartners. Over de voortgang wordt
gerapporteerd via de planning- en controlcyclus en in de jaarlijkse rapportage Sociaal
Domein. Op 1 januari 2021treedt het nieuwe Inburgeringsstelsel naar verwachting in
werking. De gemeenten krijgen dan een centrale rol in de intake, de begeleiding van
inburgeringsplicht¡gen en de inkoop van het cursusaanbod. Mocht het nieuwe stelsel leiden
tot een wijziging binnen het voorgestelde beleid- en actieplan dan worden deze
wijzigingen opnieuw aan de raad voorgelegd.
Com mun

icatie/ participatie

Bij het opstellen van de notitie zijn interne en externe stakeholders betrokken. Na
besluitvorming door de raad wordt met alle betrokken interne- en externe partners
gecommuniceerd en wordt structurele afstemming georganiseerd. Daarnaast zijn er ook
bi latera le afstem m in gsg esprekken met d iverse keten pa rtners.

Overleg gevoerd met
Intern:
Nancy Peeters, afdelingshoofd WIZ
Ümügül Tasim, teamleider Participatie, afdeling WIZ
Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie, afdeling OCSW
Maurice Lamers, beleidsadviseur Sociaal Domein, OCSW
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën
Extern:

Ilse den Mulder, manager Punt Welzijn
Claudia Moonen, manager Werk.Kom
Astrid Julicher, projectleider Leren en Werken Midden-Limburg
Tanja Dorresteijn, onderzoeker/ ontwikkelaar kennisproducten, GGD Limburg-Noord

Bijlagen:
Bijlage 1: Terugblik op het beleids- en actieplan 2018 - 2019
Bijlage 2: Gezondheidsprofiel statushouders gemeente Weert
Bijlage 3: Plan van aanpak pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP)
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