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Plan participatie en integratie statushouders 2018-2019

In de afgelopen jaren heeft zich een groot aantal statushouders gehuisvest in de BMWEgemeenten. In totaal zijn er vanuit de Participatiewet 279 statushouders bekend, waarvan
150 personen de afgelopen 3 jaar zijn ingestroomd (peildatum juli 2018). Naar verwachting
zullen in de komende periode tot 31 december 2019 een groep van 50 nieuwe volwassen
statushouders instromen in de bijstand. Deze groep van in totaal 200 statushouders
ontvangen onvoldoende begeleiding van de BMWE-gemeenten om te kunnen participeren
en integreren in de samenleving.
In de huidige praktijk wordt de statushouder ingeschreven bij een gemeente, krijgt deze een
woning, een uitkering, een traject maatschappelijke begeleiding en wordt de statushouder
geacht zelfstandig te gaan inburgeren en tenslotte werk te vinden. De ervaring leert dat dat
laatste onderdeel in veel gevallen te laat aan bod komt en daardoor ook moeizaam verloopt.
Na de inburgering lukt het de meeste statushouders niet om voldoende te integreren en
participeren.
In de huidige werkwijze is de aanpak voor statushouders nu erg versnipperd georganiseerd.
Er gebeurt wel degelijk veel voor statushouders door veel verschillende partijen. In het
algemeen is er echter weinig tot geen regie op integratie en participatie en wordt er nog niet
voldoende samengewerkt in het netwerk. Het is belangrijk dat er een partij is die overzicht
heeft over wat er gebeurt op casusniveau voor een statushouder. Door Werkplein Ability zijn
voor een kleine groep reeds stappen in de goede richting gezet door met een plan van
aanpak en regie vanuit het Werkplein een traject aan te bieden. Duidelijk is geworden dat het
activeren van statushouders extra tijd en inzet vraagt op het terrein van participatie,
huisvesting, (taal-)onderwijs, werk en inkomen.
Het college heeft daarom het plan participatie en integratie statushouders 2018-2019
opgesteld. Het plan wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

