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Aanleiding update actieplan

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in het najaar 2015 samen met het Rijk de verantwoordelijkheid 
genomen om actief mee te denken en te werken aan de opvang van vluchtelingen. In juli 2016 heeft  de 
gemeenteraad het Actieplan huisvesting en integratie statushouders vastgesteld. De naam ‘actieplan’ was 
gekozen omdat er direct op de actualiteit ingegaan moest worden. Er kon geen beleidsplan voor meerdere 
jaren worden gemaakt. Na een jaar is de situatie enigszins gestabiliseerd en is het goed om te bekijken wat 
de ervaringen zijn en welke nieuwe acties moeten worden uitgezet. Dit is een update van het Actieplan ter 
informatie aan de gemeenteraad. 
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Hoofdstuk 1. Algemene ontwikkelingen

Wereldwijd zijn 65,3 miljoen mensen op de vlucht. In 2015 deden hiervan 1,25 miljoen mensen een 
asielaanvraag in Europa. De meeste mensen worden opgevangen in de regio. Het afgelopen jaar is het 
totaal aantal vluchtelingen niet afgenomen. Wat er wel veranderd is, is de opvang in de regio. Er is een deal 
met Turkije gesloten waardoor de instroom in Europa omlaag is gegaan. 

In onderstaande figuur staat de bezetting van de asielopvang van de afgelopen twee jaar. Het aantal 
vergunninghouders in de opvang van het COA neemt in 2016 geleidelijk af, terwijl het aantal asielzoekers in 
de opvang vrij stabiel is. Eind april 2017 verblijven zo’n 22.800 statushouders en asielzoekers in de opvang. 
De meeste van deze vergunninghouders zijn gekoppeld aan een gemeente. Die koppelingen zijn gedaan 
naar het aantal inwoners. Voor niet alle gemeenten is het makkelijk om statushouders te huisvesten. Het 
aantal opvanglocaties van het COA gaat terug van honderd naar 61 verspreid over het land. In onze regio 
zal Winterswijk open blijven. Doetinchem is al dicht gegaan en de opvang locatie in Aalten gaat ook dicht.

Het Rijk heeft gemeenten middels kennis van het landelijk ondersteuningsteam asielzoekers en 
vluchtelingen (OTAV) ondersteund. Landelijk werden verschillende handreikingen gedaan zoals over 
minderjarige statushouders en gezondheid om dit ingewikkelde beleidsterrein goed aan te sturen. Een 
vertegenwoordiger van het OTAV werd aan de regio Achterhoek gekoppeld. Zo zijn korte lijnen ontstaan. 
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1.1 Instroom in de gemeente
Door de verminderde instroom is de huisvesting van statushouders in de gemeente ook afgenomen. De 
gemeente was voornemens om in 2016 extra statushouders te huisvesten bovenop de taakstelling. Door de 
verminderde instroom kon die extra opgave die de gemeente zich had gesteld niet worden gehaald.  De 
gemeente loopt nog steeds vooruit op de taakstelling. Uit de recente landelijke trend blijkt dat er veel 
nareizigers komen van statushouders die eerder in 2015 gehuisvest zijn. Het is de verwachting dat de totale 
opgave voor 2018 zal liggen rond de 30 personen. 

1.2. Actualiteiten vanuit het Bestuursakkoord
 In november 2015 werd tussen Rijk en het VNG een bestuursakkoord gesloten over de ‘Verhoogde 
asielinstroom’. Dit akkoord is op 21 december 2015 goedgekeurd. In het bestuursakkoord werd de 
coördinatie van de (nood)opvang geregeld door regionale regietafels in te stellen onder voorzitterschap van 
de Commissaris van de Koning. Door de verlaagde instroom komt de regietafel niet meer bij elkaar maar bij 
een nieuwe verhoogde instroom kan de regietafel weer in werking worden gesteld. 

De financiële uitwerking van het bestuursakkoord  werd duidelijk in de september circulaire van 2016. In die 
uitwerking is vastgelegd dat er per statushouder eenmalig een bedrag van € 4.430,- in het gemeentefonds 
wordt gestort voor jeugdzorg, Wmo, onderwijshuisvesting, VVE, bijzondere bijstand, gezondheidszorg. Het 
bedrag hiervoor werd vanaf 1 januari 2016 toegekend. Met betrekking tot een toename van de uitkeringen is 
het mogelijk dat de gemeenten een voorschot aan konden vragen. 

1.3. De kracht van de Achterhoekse Aanpak

In februari 2016 is de met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oost Gelre, Berkelland, Aalten en 
Winterswijk besloten samen te werken in de Achterhoekse Aanpak. Er is regelmatig overleg geweest waarbij 
een vertegenwoordiger van het COA en het OTAV aansloot. Dit heeft in de volgende punten geresulteerd:

 Afstemmen bijdrage huisvesting van zowel statushouders als vluchtelingen in de regio. De 

gezamenlijke aanpak is door de provincie als toezichthouder geaccepteerd. Dit betekent dat bij een 
eventuele achterstand in de opgave er geen maatregelen worden getroffen. 

 Vanuit de Achterhoek is gezamenlijk een reactie gegeven bij het VNG op de Wet 

kostenverhaal. Dit betreft een boete wanneer de opgave vanuit het Rijk niet wordt gehaald. Deze 
wet werd als onterecht ervaren omdat er grote inspanningen zijn verricht om te voldoen aan de 
opgave. De wet is nog niet goedgekeurd omdat veel gemeenten hier bezwaar tegen hadden. 

 Door de maandelijkse afstemming tussen gemeenten, COA en het OTAV zijn er korte lijnen en 

kan er sneller geschakeld worden. Er wordt kennis gedeeld op het brede terrein van wonen, werken 
en welzijn. Onder andere op het gebied van de opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen 
(AMV´s) is kennis gedeeld. Nu heeft de integratie meer aandacht. 

 Vanuit het Rijk is ondersteuning in de vorm van extra uren (via Divosa ingezet) voor het 

stroomlijnen van statushouders naar werk. Er is een regionaal plan van aanpak geschreven (zie 
bijlage). De regionaal coördinator sluit aan bij het maandelijks overleg. 
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Rijk

Opgenomen

2014 33 33
2015 68 91
2016 101 80
2017 53 64
totaal 255 268



Hoofdstuk 2. Stand van zaken actiepunten 2016 
In Actieplan 2016 is in de samenvatting een lijst met acties opgenomen die in dit hoofdstuk worden 
geëvalueerd (zie bijlage 1). Er zijn ook acties ondernomen die niet in de lijst stonden maar wel een 
wezenlijke bijdrage hebben geleverd het afgelopen jaar.   

2.1  Wat is er gedaan met de actiepunten huisvesting?
Het uiteindelijke doel van het actieplan is om te komen tot extra huisvesting en integratie van statushouders. 
Daarmee wordt een bijdrage in de verhoogde instroom geleverd en opvangplaatsen voor vluchtelingen in de 
AZC’s gecreëerd. 

Als basis voor de actiepunten is uitgegaan van een aantal uitgangspunten;

 Direct beschikbaar: gebruik bestaande gebouwen of onbebouwde percelen. 
 Zelfstandige wooneenheden
 Financieel haalbaar
 Maximale spreiding in de gemeente, maatschappelijk draagbaar. 
 Fasering: geleidelijk en gevarieerd

Voor realisatie van extra tijdelijke huisvesting werd uitgegaan ca. 50 statushouders verdeeld over vijf 
locaties.  

Actiepunten uit het Actieplan :

- Beschikbaar stellen van bestaande gebouwen St. Jorisschool en 
voormalig peuterspeelzaal aan de Roggestraat; 

Voormalig peuterspeelzaal is vanaf december 2016 bewoond door 5 
personen. Het gebouw is opgeknapt, speeltoestellen zijn voor de buurt 
verplaatst, het omliggende terrein is opnieuw ingericht. Kortom een 
leegstaand gebouw heeft een mooie nieuwe functie gekregen. Het 
wooncomfort wordt als positief ervaren. 

Wonion heeft de St. Jorisschool is in februari 2017 gekocht . De werkzaamheden zijn gestart. In najaar 
2017 zal de St. Jorisschool gereed zijn. Het plan ging er vanuit om voor ca. 20 statushouders huisvesting 
te bieden. Vanwege het bevorderen van de integratie en de veranderende instroom van statushouders 
wordt nu een flexibele invulling van het plan gevraagd. Er wordt nu gestreefd naar bewoning van een 
combinatie van reguliere woningzoekenden en statushouders. 
  
- Instemmen met beschikbaar stellen van de gronden Koningin Emmastraat in Varsseveld, Het 

Kromkamp in Sinderen, Slawijkseweg in Netterden.  
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Aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld, op gronden van Wonion zijn  6 woningen gerealiseerd. Dit zijn 
duurzame eenpersoonswoningen die als prefab woningen zijn geplaatst. Het biedt een snelle en praktische 
oplossing voor het toevoegen van kleinschalige woningen. Op basis van deze eerste woningen zijn er 
verbeterpunten aangedragen die t.z.t. bij de doorontwikkeling meegenomen kunnen worden. 

Op Sinderen zijn er op perceel Kromkamp twee woonblokken geplaatst. Een woonblok bestaat uit twee 
eenpersoonswoningen en een gezinswoning. In totaal is er woonruimte geboden aan 12 personen op 
Sinderen.  

In Netterden is er een klankbordgroep gevormd. In eerste instantie heeft deze groep het verzoek gedaan om 
zelf een plan uit te werken voor huisvestingsmogelijkheden. Dit heeft tot eind 2016 geduurd. De 
klankbordgroep heeft drie scenario’s uitgewerkt.  Eén daarvan is het gebruik maken van de groenstrook, aan 
de Slawijkseweg in Netterden. Er is nog geen extra huisvesting in Netterden gerealiseerd i.v.m. de 
verminderde instroom. Op het moment dat er sprake is van een verhoogde instroom wordt deze locatie in 
nader overleg met de klankbordgroep uitgewerkt. 

- De financiële consequenties “huisvesting” zijn meegenomen in de begroting 2017 ev.  

- Afspraken vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst waarbij goede afspraken gemaakt 
moeten worden over de duur, gebruik van gronden, 
aansluitingen e.d. 

Als basis van de opgave is er een samenwerkingsovereenkomst 
overeengekomen met Wonion voor huisvesting extra statushouders. 
Jaarlijks zal de overeenkomst moeten worden beoordeeld op de 
actualiteiten. 

- Begeleiding en/ of integratie aanpak opstellen samen met 
o.a. buurtbewoners.  

Rondom elke locatie heeft zich een klankbordgroep gevormd. Het begon als een tweeledige werkgroep 
geweest. Ten eerste werd er gesproken over de herinrichting van het gebouw en omliggende terrein. 
Daarna ging het al snel over integratie en het welkom heten van de mensen. Door de warme ontvangst 
van buurtbewoners zijn de eerste contacten gemaakt. 

In Sinderen was een druk bezocht inloopbijeenkomst waarbij het koor ’De Smartlappen” zongen. De 
welkomsbijeenkomst in de Emmastraat in Varsseveld werd ook druk bezocht. Kinderen boden de buurtbewoners 
een presentje aan. 

- Uitwisseling met  Duitsland met betrekking tot huisvestingsmogelijkheden.
Een delegatie van de Stadt Bocholt is naar de diverse tijdelijke woonvormen wezen kijken. Er is ook een 
tegenbezoek gebracht aan de Stadt Bocholt om ervaringen met woonvormen en integratie te bekijken. 
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2.2  Wat is er gedaan met de actiepunten integratie ?

- Het organiseren van een structureel platform waarbij organisaties elkaar treffen en zodoende 
beter op de hoogte zijn van elkaars initiatieven is nog niet gerealiseerd. Dit is een actie die niet 
specifiek alleen op integratie gericht is maar samenhangt met het totale sociale domein en het 
basisniveau in de gemeente. Hieraan wordt gewerkt door op kleine schaal organisaties bij elkaar te 
brengen die met integratie te maken hebben. Gebiedsmakelaars hebben hierbij een belangrijke rol. 
Verder vond op 24 november een bijeenkomst plaats waarbij raadsleden en alle betrokken 
organisaties rond statushouders elkaar spraken in verschillende werktafels. 

- Ondersteuning bij het werven van vrijwilligers: de gemeente heeft  ondersteuning geboden bij 
het werven van vrijwilligers. Door de spreiding van de bouwprojecten en de verminderde instroom 
waren er voldoende vrijwilligers om de statushouders te begeleiden. 

- De uitbreiding van de uren formatie en advies voor Vluchtelingenwerk heeft niet 
plaatsgevonden omdat de instroom meer geleidelijk plaats vond en minder hoog was dan verwacht. 

- Er is halfjaarlijks overleg met het onderwijs waarbij knelpunten en successen worden gedeeld. 
Omdat de instroom stabiliseerde is er geen knelpunt bij huisvesting van de Internationale 
schakelklas. Er is  voldoende ruimte om groei op te vangen. 

- Huisvesting en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en 18plus 
alleenstaande vluchtelingen is een moeilijk punt. Er heeft een aantal overleggen plaatsgevonden 
om dit goed te regelen. Er woont al een aantal ’AMV-ers in pleeggezinnen in onze gemeente. 
Gekeken wordt hoe we dit kunnen ondersteunen. We leren hierbij ook van andere gemeenten. 

- Er is invulling gegeven aan het traject 
Participatieverklaring. Er is gekozen om inwoners 
hierbij te betrekken zodat gelijk contacten in de 
woonplaats worden gelegd en er naast kennis over de 
maatschappij ook kennis over de directe 
woonomgeving wordt gedeeld. De eerste 
participatieverklaringen zijn ondertekend. Vanaf 1 
oktober 2017 is het wettelijk verplicht om de 
participatieverklaring te ondertekenen. Het eventueel 
niet tekenen heeft na 1 oktober 2017 ook gevolgen 
voor statushouders. Zoals het niet kunnen verkrijgen 
van een lening voor de inburgeringscursus en een boete. 

- Expertmeeting in de regio over werk. Er zijn door de 
provincie en het Rijk in mei en juni ook meetingen 
georganiseerd om de kennis en samenwerking op dit 
onderwerp te verbeteren. In aanvulling hierop heeft de 
gemeente Oude IJsselstreek voor de regio  in 
samenwerking met het Werkgeversservicepunt een 
conferentie georganiseerd van ‘Statushouder naar 
werknemer’. Tijdens de conferentie werden kennis en 
ervaringen gedeeld. Succesvol onderdeel van de 
conferentie was een speeddate met ongeveer 30 
statushouders uit de regio en 11 
werkgevers/uitzendbureaus. 
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- Klankbordgroepen uit de wijk zijn bij elkaar gekomen om te bespreken hoe ze de nieuwe 
wijkgenoten kunnen opnemen in de wijk. Door welkomactiviteiten te organiseren is een eerste stap 
genomen voor contacten in de wijk. In de wijken waar geen tijdelijke huisvesting is gekomen, maar 
wel statushouders wonen in reguliere woningen van Wonion, blijft dit echter nog achter.

Er waren ook  andere acties die niet in het actieplan stonden :

- In 2016 is er een theaterstuk gemaakt met als onderwerp ´er komen vluchtelingen naast ons 
wonen´. Ongeveer 23 kinderen, waarvan ook een aantal voormalig vluchteling is, hebben hieraan 
meegewerkt. Er waren goede recensies en in het kader van antidiscriminatie is in 2017 een reprise 
geweest waarbij ook een lesbrief voor scholen is gemaakt. 

Theatervoorstelling Rachid en Julia over ‘stel dat er een vluchteling naast je komt wonen” 

- De uitvoeringsregels van de Bijzondere bijstand aangepast met een vergoeding voor een 2e 
hands fiets bij de start in de gemeente en indien noodzakelijk een OV abonnement voor kinderen 
van de middelbare school voor de eerste 3 maanden in Nederland omdat ze de verkeersregels nog 
moeten leren kennen en nog moeten leren fietsen. 

- De buurtsportcoaches organiseerden fietslessen voor nieuwkomers. Hier is uiteindelijk weinig 
gebruik van gemaakt omdat er eerst een groepje moest zijn om dit te organiseren. Nu worden op 
individuele basis vrijwilligers gezocht om te helpen bij het leren fietsen. 

- Samen met de landelijke organisatie Pharos wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt voor 
anderstaligen en laaggeletterden over het verzekeringsstelsel in Nederland om te voorkomen 
dat betalingsachterstanden ontstaan omdat men het niet begrijpt. De bijdrage wordt vanuit het 
Eurobudget Menzis van de gemeente betaald. 
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- De zomerschool: in de zomer van 2016 zijn 62 kinderen naar de zomerschool geweest om hun taal 
bij te kunnen houden. Hierbij waren ook enkele ouders betrokken. De zomerschool was succesvol. 
Op de ISK bleek ook duidelijk dat kinderen geen terugval hadden in de taalbeheersing. Er was en is 
veel belangstelling voor dit project. Het is zelfs in het jeugdjournaal opgenomen. In de zomer van 
2017 heeft opnieuw een zomerschool plaatsgevonden. Voor de ouders was er ook een dagdeel per 
week de gelegenheid om deel te nemen.

Uitreiking van een diploma van de zomerschool 2016 

- Verder hebben de nieuwe inwoners zelf acties ondernomen om te integreren door naar voetbal te 
gaan of een praatje te maken met hun buren. Ook inwoners van onze gemeente legden contact. Al 
die kleine initiatieven hebben we niet in beeld. Af en toe horen we dit terug. Juist deze kleine 
initiatieven zijn heel belangrijk in een inclusieve samenleving. 
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Hoofdstuk 3.  Nieuwe actiepunten huisvesting, integratie en werk 

3.1 Bijstellen actiepunten bij verminderde instroom. 
Door de verminderde instroom van statushouders is het op dit moment niet noodzakelijk om veel extra 
mensen op te vangen. Er zijn echter nog wel heel veel mensen op de vlucht en de gemaakte afspraken over 
opvang in de regio lijken soms te wankelen. Daarom is het van belang om plannen klaar te hebben liggen 
voor het geval dat de taakstelling opeens weer hoog wordt

Het afgelopen jaar is veelvuldig afstemming geweest met verschillende organisaties om de acties die 
voorgenomen waren uit te voeren. Daarbij kwamen ook andere suggesties naar voren voor het vervolg. 
Tevens heeft de gezamenlijke bijeenkomst met raadsleden, organisaties en ervaringsdeskundigen in 
november een goede inbreng opgeleverd voor de tweede fase. 

Vrijdag 18 november 2016 raadswerkmiddag met betrokken partijen. Er waren drie werksessies rondom huisvesting, 
integratie en werk. 
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3.2 Nieuwe actiepunten huisvesting
Actieplan fase 1 is opgestart met als doel een bijdrage te leveren aan de verhoogde instroom en de druk in 
de AZC’s te verlagen. Vanuit de intentie om extra statushouders te huisvesten is ervoor gekozen  geen 
kortstondig (24-48uur) verblijf aan te bieden maar naar tijdelijke huisvesting van waaruit een langdurige 
integratieproces kan starten. 

Voor de uitvoering van tijdelijke wooneenheden is uitgegaan van een aantal uitgangspunten: 

 Zelfstandige wooneenheden: in de gebouwen die opgeleverd zijn, zijn er zelfstandige 

wooneenheden gecreëerd. Daarbij wordt er privacy en een rustige woonomgeving geboden. Dit 
levert zeker een positieve bijdrage aan het ervaren wooncomfort, gevoel van veiligheid van de 
bewoners en omwonenden en worden de beheerlasten verlaagd.  De investeringskosten per 
wooneenheid liggen daarentegen hoger t.o.v. onzelfstandige wooneenheden.  

 Direct beschikbaar: gebruik bestaande gebouwen of onbebouwde percelen. Er is ervoor gekozen 

om gebouwen of gronden in eigendom van de gemeente of Wonion in te zetten voor tijdelijke 
huisvesting. Hierbij is een nieuwe invulling gegeven aan bijvoorbeeld een leegstaande 
peuterspeelzaal. Dit  gebouw heeft nu een mooie uitstraling gekregen. Tevens wordt het gebouw 
weer gebruikt waardoor er sociale controle is en het gevoel van onveiligheid rondom het gebouw is 
verminderd. Tevens is er een kwaliteitsimpuls gegeven aan de terreininrichting en dergelijke. Indien 
er sprake is van een verhoogde instroom zal opnieuw bekeken moeten worden met 
samenwerkingspartner(s) wat het huidige woningaanbod is en of de verhoogde instroom invloed 
heeft op de aanwezige (passende) woningvoorraad. Op het moment dat het een druk geeft op de 
vraag naar sociale woningen zal er bekeken moeten worden of er tijdelijke huisvesting toegevoegd 
moet worden.  De toevoeging van extra (tijdelijke) woningen kan in diverse vormen plaatsvinden. Uit 
de ervaringen van de realisatie fase 1, is het concept van tijdelijke woningen (zowel eenpersoons als 
gezinswoningen) beschikbaar. Het concept is gereed. Er zal nog wel een onderzoek moeten 
uitgevoerd worden naar geschikte locaties. 

Actiepunten : 

a. scenario’s uitwerken voor mogelijkheden zelfstandige wooneenheden per beschikbaar object.  
b. woningvoorraad bij woningcorporaties peilen. 
c. inventarisatie van beschikbare leegstaande gebouwen en percelen.
d. bij een verhoogde instroom zal de locatie Netterden als eerste worden ingezet om extra tijdelijke  

huisvesting te kunnen realiseren. De klankbordgroep wordt hierbij betrokken
e. het bijstellen van prestatieafspraken t.a.v. extra tijdelijke huisvesting. 
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3.2 Nieuwe actiepunten integratie 

Allereerst leidt het intensief bezig zijn met de aansluiting van statushouders in onze gemeente tot een 
gesprek over het woord ´integratie´. Dit begrip zou vervangen kunnen worden door over de inclusieve 
samenleving te spreken. In dit begrip zit meer wederkerigheid. Het past bij het gemeentelijk beleid om een 
samenleving na te streven die toegankelijk is voor iedereen. De acties die hieronder staan kunnen dus 
behalve voor statushouders ook leiden tot een verbetering voor andere inwoners. Zo kunnen activiteiten in 
de wijk ook leiden tot vermindering van eenzame ouderen of activiteiten rond taal kunnen ook zinvol zijn voor 
mensen die langer geleden vanuit het buitenland in de gemeente zijn komen wonen. Hieronder wordt een 
aantal concrete acties aangegeven waaraan we de komende periode zullen gaan werken. 

Actiepunten:

a. Het integratieproces beter in kaart brengen. Statushouders en organisaties hebben allemaal een rol in 
dit proces. Het integratieproces wordt samen met een aantal betrokken partijen in kaart gebracht. Daarbij 
wordt ook gekeken naar wat er nodig is voor de lange termijn. 

b. In elke wijk een contactpersoon zoeken die goed op de hoogte is van de voorzieningen en waar de 
statushouder samen met Vluchtelingenwerk contact mee kan leggen om te kijken wat er in de buurt gebeurt. 
Het project Buurtverbinders van Sociaal werk Oude IJsselstreek sluit hierbij aan. 

c. Lokale initiatieven met kennis en aandacht te versterken. 

d. Zomerschool opnieuw plaats laten vinden in 2018, ouders blijven betrekken door voorlichting te geven 
over het schoolsysteem in Nederland en het gesprek aan te gaan over gebruiken rond opvoeding. 

e. Feiten verzamelen in samenwerking met Laborijn, het COA en Vluchtelingenwerk. Deze feiten kunnen 
ons meer vertellen over de (on)mogelijkheden met betrekking tot onder andere werk.

f. Pleeggezinnen in onze gemeente die alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen ondersteunen 
door afspraken te maken met Nidos en Wonion over mogelijke satelliet woning. De begeleiding van 18+ 
jongeren faciliteren. 

g. Via de gebiedsmakelaars initiatieven in de wijk ondersteunen, indien nodig hiervoor budget 
beschikbaar stellen.

h. Voorlichting naar inwoners over goede voorbeelden en kennis van de landen van herkomst. 

i. Het wettelijk traject voor de Participatieverklaring definitief inbedden. 

j. Een (regionaal) convenant afsluiten met de aanbieders van inburgeringcursussen om de kwaliteit 
hiervan de verhogen. 

k. Aandacht voor hulpverlening bij traumaverwerking. Met de hulpverlening overleggen over het aanbod, 
eventueel regionaal samenwerken hierin. 

l. De mogelijkheid om de taal bij te houden ook na inburgering stimuleren middels het Taalhuis en 
taalmaatjes. 

13



3.3  Nieuwe actiepunten met betrekking tot werk

In december 2015 bracht de Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR) een Policybrief uit over 
werk&vluchtelingen met de titel ‘Geen tijd te verliezen’. Hieronder staan in het kort  de conclusies en 
aanbevelingen. 

De belangrijkste lessen uit het recente verleden zijn drieledig: 

a.  Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie. Zij hebben een moeizame start en lopen 
de achterstand met migranten die om andere redenen naar Nederland komen langzaam in. 
b.  De demografische samenstelling van de categorie statushouders (relatief veel alleenstaande jonge 
mannen) brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Maar in vergelijking met autochtonen met dezelfde 
kenmerken ligt de geregistreerde criminaliteit onder statushouders op een lager niveau. 
c.  Er is sprake van een grote dynamiek binnen de categorie statushouders. Een substantiële minderheid 
vertrekt na verloop van tijd weer uit Nederland. 

Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan:

 Versterk de rol van gemeenten
Met het nieuwe inburgeringsbeleid (vanaf 1 januari 2013) is de gemeentelijke regierol verdwenen. Er 
wordt door het Rijk in samenwerking met het VNG gewerkt aan een meer actieve rol van de 
gemeenten bij inburgering. 

 Kies een parallelle aanpak
Het is van belang om aanpakken te bedenken waarin het leren van de taal, het krijgen van 
huisvesting, het volgen van een opleiding en (het vinden van) werk niet na elkaar, maar op hetzelfde 
moment plaatsvinden.

 In opvangcentra al voorbereiden op werk.
Door plaatsing in een regio waar kans op werk wat groter is  en ondersteuning van de landelijke 
organisatie Divosa kan verbetering worden gebracht in de kansen op werk. Stimuleer het behalen 
van een Nederlands diploma. Een snelle procedure van diplomawaardering is van groot belang. Ook 
initiatieven van onderwijsinstellingen om de aansluiting tussen het onderwijs en de achtergrond van 
statushouders te verbeteren zijn van betekenis. 

Actiepunten:

a. Uitvoering Regioplan Achterhoek ‘Op weg naar een sluitende aanpak voor 
vergunninghouders’ De regio coördinator van Divosa heeft samen met de regio dit 
plan opgesteld (bijlage 3). De komende maanden wordt hieraan uitvoering gegeven. Het 
plan is besproken in het regionaal portefeuillehouders overleg. 

b. Met de werkorganisatie Laborijn worden afspraken gemaakt om te kijken hoe 
deze doelgroep ingebed kan worden in het huidige werkproces.  Een aantal 
klantmanagers zal zich specialiseren op deze doelgroep. Verder werkt Laborijn mee aan 
een proef van Vluchtelingenwerk om mensen intensief voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt. 
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Hoofdstuk 4  Communicatie

Bij de bespreking van het Actieplan is extra aandacht gevraagd voor communicatie, omdat het een 
maatschappelijk gevoelig onderwerp is. De uitgangspunten voor de communicatie, zoals opgenomen in het 
Actieplan zijn ongewijzigd. 

De afgelopen periode zijn samen met Wonion regelmatig bijeenkomsten en publicaties georganiseerd 
rondom de locaties waar tijdelijke woningen zijn gekomen. Daarnaast is op de website en is in het 
gemeentenieuws regelmatig aandacht besteed aan statushouders. 

De komende periode zal aandacht worden besteed aan de volgende punten:

 Communicatie rond de Jorisschool
 Samen met de gebiedsmakelaar de terugkoppeling van de klankbordgroepen van de tijdelijke 

locaties bespreken
 Samen met de gebiedsmakelaar kijken naar communicatie m.b.t. statushouders in de wijken waar 

geen klankbordengroepen zijn
 Aandacht besteden aan integratie via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals het 

gemeentenieuws en sociale media bijvoorbeeld door interviews
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Hoofdstuk  5  Samenvatting van nieuwe acties

Met de ervaringen van de lopende projecten zijn nieuwe actiepunten toegevoegd en/of worden de 
actiepunten bijgesteld. Onderstaand staan alle nieuwe acties puntsgewijs weergegeven;

Algemeen
 Op dit moment is er een minder hoge instroom van statushouders en is het niet nodig om extra 

statushouders te huisvesten. De ambitie om extra statushouders op te nemen, wanneer er weer een 
verhoogde instroom komt, wel vasthouden.  

 Regionaal blijven samenwerken om zo ook onmiddellijk te kunnen anticiperen op de wisselende 

instroom. 

Huisvesting 
 Bijstellen van prestatieafspraken afspraken ten aanzien van extra tijdelijke huisvesting 
 Bij verhoogde instroom zal de locatie Netterden als eerste worden ingezet om extra tijdelijke huisvesting 

te kunnen realiseren. 
 Inventarisatie van beschikbare leegstaande gebouwen en percelen
 Woningvoorraad bij de woningbouwcorporaties peilen 
 Scenario’s uitwerken voor mogelijkheden zelfstandige wooneenheden per beschikbaar object. 

Integratie
 Het integratieproces beter in kaart brengen

 In elke wijk een contactpersoon 

 Lokale initiatieven versterken 

 Zomerschool.

 Feiten verzamelen.

 Pleeggezinnen ondersteunen

 Initiatieven in de wijk ondersteunen

 Voorlichting naar inwoners 

 Het wettelijk traject voor de Participatieverklaring definitief inbedden.

 Een (regionaal) convenant afsluiten met de aanbieders van inburgeringcursussen

 Aandacht voor hulpverlening bij traumaverwerking 

 Taal bij te houden ook na inburgering stimuleren 

Werk 
 Uitvoering geven aan het regioplan Achterhoek ‘Op weg naar een sluitende aanpak voor 

vergunninghouders’ (zie bijlage) 
 Werkafspraken maken met Laborijn over statushouders
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Hoofdstuk  6  Financiën

In de uitwerking het bestuursakkoord ‘Verhoogde instroom vluchtelingen’  (2015) zijn afspraken gemaakt 
over de financiële gevolgen. Deze afspraken zijn gemaakt voor de jaren 2016 en 2017. Het gaat om een 
ophoging van het budget voor Maatschappelijke ondersteuning en een storting in het gemeentefonds. 
Over de jaren die na 2017 volgen bestaat nog onduidelijkheid. Nu de verhoogde instroom afgenomen is 
lijkt het waarschijnlijk dat de extra middelen niet meer verstrekt worden. Met betrekking tot het budget 
voor Maatschappelijke begeleiding zullen er wel nieuwe afspraken moeten worden gemaakt omdat met 
ingang van 1 oktober het wettelijk traject voor de participatieverklaring wel extra werkzaamheden met 
zich meebrengt. 
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Financiële samenvatting statushouders & prognose t/m 2019

Bijlage 1 (Samenvatting van actieplan versie mei 2016)

samenvatting acties en procedure

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 actieplan zijn per hoofdstuk acties opgenomen. Veel van de acties zijn 

zaken die al lopen. Voor sommige acties zal in de uitwerking nog een besluit aan het College worden 

voorgelegd. Het College zal de raad blijven informeren over de stand van zaken. Wanneer er beslissingen 
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moeten worden genomen die onder het budgetrecht van de gemeenteraad vallen zal het College met een 

voorstel naar de raad komen. Hieronder staat een samenvatting van de acties. Het uiteindelijk doel van dit 

actieplan is om voor het eind van het jaar te komen tot extra huisvesting en integratie van statushouders. 

Daarmee wordt een bijdrage geleverd om opvangplaatsen voor vluchtelingen in de AZC’s te te creëren. 

Acties Huisvesting

 Beschikbaar stellen van bestaande gebouwen St.Jorisschool en voormalig peuterspeelzaal aan de 

Roggestraat

 Instemmen met beschikbaar stellen van de gronden Koningin Emmastraat in Varsseveld, Het 

Kromkamp in Sinderen Slawijkse weg in Netterden 

 De financiële consequenties “huisvesting” meenemen in de begroting  (zie ook bijlage)

 Instemmen met fasering 

 Instemmen met de variatie van tijdelijke wooneenheden en bestaande gebouwen

 Afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst waarbij goede afspraken gemaakt 

worden over de duur, gebruik van de gronden, aansluiting nutsvoorzieningen e.d. 

Acties Integratie

 Aansluiten bij het idee om in het basisniveau een platform te organiseren waar inwoners en 

organisaties elkaar kunnen vinden

 Vluchtelingenwerk ondersteunen bij het werven van vrijwilligers voor de begeleiding van extra 

statushouders. Wanneer er onvoldoende vrijwilligers zijn voor de begeleiding van extra 

statushouders zal er tijdelijk een betaalde kracht moeten worden aangenomen bij vluchtelingenwerk. 

 Uitbreiden van het aantal uren informatie & advies van Vluchtelingenwerk

 Invulling geven aan de participatieverklaring. 

 Halfjaarlijks overleg met onderwijs over statushouders.

 Regionaal overleg over huisvesting van de ISK

 Afstemming Laborijn, particulier initiatief, Rijk, provincie, Regio mogelijk door een expertmeeting in 

het najaar 2016

 Overleg over huisvesting en begeleiding 18+

 Keuze partner organisatie voor huisvesting en begeleiding AMV’s 

 Maatschappelijk budget reserveren voor 18 plus begeleiding

 Initiatieven uit de wijk in het kader van integratie kunnen ondersteund worden door de 

gebiedsmakelaars
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