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AMENDEMENT 2018-ll-7f
Onderwerp: Programmabegroting - Inburgering
Dit amendement heeft betrekking op voorstel 18.0000728
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-11-2018,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat:
1. de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuw integratiebeleid heeft
aangekondigd;
2. dit beleid gericht is op snellere en betere integratie en participatie van
statushouders;
3. de minister in zijn brief stelt dat gemeenten op een zo vroeg mogelijk moment (al
op het AZC) betrokken moeten worden bij de inburgeraar die zich in hun
gemeente gaat vestigen';
4. Statushouders lange tijd moeten wachten op een woning en zo kostbare tijd
verliezen;
5. op het AZC al een intake plaats kan vinden, waardoor de inburgeringsplichtige in
staat wordt gesteld om zo snel mogelijk te beginnen met zijn of haar traject;
6. in de Programmabegroting staat (blz 73) dat in 2019 'onze nieuwe taken rond
inburgering in de Nederlandse samenleving zijn geïmplementeerd';
van mening dat
1. het nieuw aangekondigde integratiebeleid goede mogelijkheden biedt om als
gemeente vroegtijdig in te zetten op een snelle en goede integratie
2. het goed is als statushouders zo vroeg mogelijk starten met inburgering, zodat ze
sneller in staat zijn om zelfstandig in de Nederlandse samenleving te
functioneren;
3. we in 2019 een aanpak zouden moeten ontwikkelen, gericht op het zo snel
mogelijk (al op het AZC) houden van een brede intake met inburgeraars die zich
in onze gemeente gaan vestigen
besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te
stellen: de activiteiten onder speerpunt 03 aan te passen (pag. 73):
3.1 - wij helpen nieuwe
In 2019:
Nederlanders met
• zijn onze nieuwe taken rond inburgering in de
integratie
Nederlandse samenleving geïmplementeerd;
• is een aanpak ontwikkeld voor het zo snel
mogelijk, al op het AZC houden van een brede
intake
• zijn de afspraken met onze maatschappelijke
partners over een integrale aanpak gemaakt,
stimuleren en faciliteren wij initiatieven van de
dorpen en wijken om nieuwe Nederlanders en
arbeidsmigranten in hun dorp op te nemen_______
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