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Noodzaak tot betere en snellere begeleiding voor statushouders
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Perspectiefnota 2020 / programma 6

Status:
Ingediend
Ondergenoemde raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
ROEPT HET COLLEGE OP:
1.
2.
3.
4.

Te onderzoeken op welke wijze de gemeente een rol kan spelen/regie kan nemen om statushouders beter te begeleiden
naar werk en niet te wachten tot 2021;
In dit onderzoek een analyse van knelpunten te maken, waardoor blijkt waarom statushouders nu onvoldoende in beeld
zijn en daardoor de noodzakelijke begeleiding missen.
Daarbij de vraag meenemen of dit afwijkt van hoe dit bij andere gemeenten gesteld is;
Na te gaan of te nemen maatregelen in de richting van versneld regiehouderschap past binnen de begroting en de raad
hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. We in de perspectiefnota kunnen lezen dat wij er als gemeente zijn voor die mensen voor wie een prettige woon-, leef- en
werkomgeving niet vanzelfsprekend is;
2. Er in de jaarstukken 2018 staat dat we als Gooise Meren een samenleving zijn waarin iedereen mee kan doen;
3. Het aandeel bijstandsgerechtigden onder statushouders relatief hoog is,
4. Er signalen zijn dat statushouders onvoldoende op maat worden geholpen en dat dit het proces naar werk in de weg staat;
5. Veel statushouders klaar zijn met de inburgering maar geen zinvolle tijdsbesteding hebben;
6. Er signalen zijn dat er gezinnen zijn waar het niet goed gaat, mede omdat er geen uitzicht lijkt op betaald werk;
7. Het tegelijkertijd economisch goed gaat en er veel vacatures openstaan;
8. Er binnen de gemeente veel denkkracht, goede voorbeelden en netwerken aanwezig zijn die kunnen zorgdragen voor een
constructieve samenwerking opdat deze mensen versneld aan betaald werk geholpen worden en daarmee ook de eigen
kracht van de statushouders wordt bevorderd.
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