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Betreft: Ongevraagd advies n.a.v. Beleidskader en uitvoeringsprogramma “Statushouders
opnieuw thuis”.
Geacht college,
Als Adviesraad VWI en Adviesraad WMO, verder aan te duiden als adviesraden, hechten wij
eraan u van een ongevraagd advies te voorzien met betrekking tot het integrale huisvestings- en
integratieplan Statushouders Opnieuw Thuis. Enige leden van de adviesraden zijn in een
gezamenlijke klankbordgroep Integratie regelmatig betrokken bij ontwikkelingen met betrekking
tot zaken die inwoners van Apeldoorn van niet Nederlandse etniciteit aangaan. Dit mede op
grond van de verordening Cliëntenparticipatie waarin de allochtone inwoners in de gemeente een
afzonderlijke doelgroep vormen die bijzondere aandacht dient te hebben bij de werkzaamheden
en verantwoordelijkheden van de adviesraden.
Allereerst past het ons u te complimenteren met dit heldere stuk en de manier waarop de
problematiek inzake statushouders wordt beschreven en de aanpak die u hierbij voor ogen hebt.
Daarbij heeft het onze instemming dat u kiest voor een integrale en sluitende aanpak.
Enkele zaken die wij onder uw aandacht willen brengen en waarover wij u van advies willen
dienen:
In uw inleiding stelt u dat uit onderzoek blijkt dat het voor veel vluchtelingen niet
gemakkelijk is om een nieuw bestaan op te bouwen. Dat het voor hen vaak lastig is
werk te vinden. Dat zij in hun ontwikkeling worden belemmerd door het onvoldoende
beheersen van de Nederlandse taal en een beperkt sociaal netwerk. Bovendien kampen
ze bovengemiddeld met gezondheidsklachten. U geeft aan in uw aanpak te kiezen voor
maatwerk. Wij onderstrepen hetgeen u hier schrijft van harte.
Wij willen benadrukken dat veel zaken van wat hier beschreven is niet alleen geldt voor de
statushouders die vanaf nu in Apeldoorn komen wonen. Het geldt ook voor een groot deel van
de reeds in Apeldoorn woonachtige mensen van niet-Nederlandse etniciteit.
•

U stelt in uw doelstelling onder 3.2.1: Huisvesting, dat uw wilt voldoen aan de wettelijke
huisvestingstaakstelling.
Advies: Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken adviseren wij u om met name ook
particuliere initiatieven te stimuleren.
•

•

U stelt in uw ambities 4.1 voor de periode 2016-2019 (die wij overigens volledig
onderschrijven) en in uw beleidsprioriteiten onder 4.3 dat 100 % van de statushouders,
die daartoe instaat zijn, aan de inburgeringplicht moet hebben voldaan zodra hij/zij 3 jaar
in Apeldoorn woont. De groep hoger opgeleiden zou dat binnen 2 jaar gedaan moeten
hebben. U schrijft verder ook in uw prioriteiten 5.2.4. onder andere over het monitoren
van studievorderingen en het aanpassen van begeleiding.

Belangrijk is hierbij om op te merken dat, zoals u zelf meermalen stelt, sinds 1 januari 2013 de
inburgering in uitvoering en handhaving een Rijks aangelegenheid is geworden en een individuele
verantwoordelijkheid van de inburgeraar.

Advies: Om uw ambities op dit terrein te kunnen halen en een actieve rol te kunnen spelen bij
het inburgeringtraject adviseren wij u om alles in het werk te stellen de inburgering voor wat
betreft uitvoering en handhaving weer een gemeentelijke aangelegenheid te laten worden.
Als cliëntenraden zullen wij dit ook regionaal meegeven aan de diverse cliëntenraden om het
belang hiervan ook onder de aandacht te brengen van de gemeenten in de regio.
•

In het uitvoeringsprogramma onder 5. beleidsprioriteiten 5.2. stelt u dat de middelen die
het Rijk in 2016 per statushouder extra beschikbaar heeft gesteld feitelijk voor een
grotere groep worden ingezet. Ook stelt u hier dat de wijze waarop het Activerium de
achterstandspositie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt aanpakt identiek is voor de
totale doelgroep.

Advies: Wij adviseren u duidelijker aan te geven wie hier bedoeld worden met de ‘grotere groep’
en met de ‘totale doelgroep’
•

Uw veronderstelling omschreven onder 5.2.2 Prioriteit 2: Wet Inburgering 2013 waarin u
stelt “dat het merendeel van de nieuwkomers in Nederland goed uit de voeten kan met
de nieuwe situatie” waarmee wordt bedoeld de gewijzigde wet Inburgering 2013 is naar
onze mening niet correct.

Dit blijkt volgens ons al uit de alarmerende cijfers over de behaalde inburgeringsexamens (ANP
en diverse nieuwsmedia; 6 april 2016).
Zoals eerder gesteld zijn wij onder de indruk van de wijze waarop de problematiek met
betrekking tot de statushouders uw aandacht heeft en de meer dan uitgebreide wijze waarop u
in het Uitvoeringsprogramma onder 5. beschrijft op welke wijze u de genoemde prioriteiten wilt
aanvatten.
Als adviesraden willen wij u, als dringend advies hierbij nog meegeven:
1e. Om in uw overwegingen mee te nemen om de doelgroep “statushouders” breder te trekken
en het niet alleen tot hen te beperken. Meer inwoners van Apeldoorn van niet-Nederlandse
etniciteit ondervinden dezelfde problemen als die welke u schetst voor de groep statushouders
die u in dit plan beschrijft.
2e. Als grootste probleem met betrekking tot het vinden van werk en het integreren (meedoen /
deel uitmaken van) is, zoals u dat ook meermalen aangeeft, onvoldoende beheersing van de
Nederlandse taal. Wij adviseren u om alles met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal
als absolute prioriteit aan te duiden en dat ook als zodanig in de uitvoering van dit plan te
benaderen.
3e. De mogelijkheden te onderzoeken om statushouders, ook tijdens hun inburgeringperiode, de
gelegenheid te bieden werkzaamheden (vrijwilligerswerk) te doen in hun vakgebied.
Ten slotte: De klankbordgroep van de adviesraden VWI en WMO wenst u veel wijsheid en
succes en blijft graag betrokken bij het proces. Wij zijn graag bereid dit advies mondeling toe te
lichten.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,
Met vriendelijke groeten,

G. van der Scheer
Voorzitter Adviesraad VWI
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