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Het gaat hier om een extra bedrag naast de reguliere
middelen die de gemeente ontvangt voor begeleiding
en huisvesting van statushouders in de eerste 18

ate

äs Hof van
o_Twente

maanden.

Raadsvoorstel

Onderwerp: bestemming middelen voor integratie en
participatie van statushouders
Registratienummer:

630209

Voorstel:
1.

Instemmen

met

het beschikbaar

stellen van

middelen voor de integratie en participatie van
statushouders

Argumenten

1.3
De middelen worden door het Rijk niet geoormerkt beschikbaar gesteld voor de in 2016 en 2017
gehuisveste statushouders. Dit betekent dat de raad
over de aanwending ervan in principe zelf een besluit
kan nemen. In totaal zal over de jaren 2016 en 2017
naar schatting een bedrag van € 643.000 worden
ontvangen. Gelet op het Bestuursakkoord verhoogde
asielinstroom

1.1
Het Riĳk heeft voor 2016 en 2017 extra middelen
beschikbaar gesteld voor integratie van statushouders.
Deze middelen bedragen € 4.430 per gehuisveste
statushouder en worden

1.2
Door de grote toestroom van statushouders is
het noodzakelijk dat deze extra middelen worden
ingezet op het gebied van onder andere taal, werk en
gezondheid. In de afgelopen jaren is ook in onze
gemeente een geruim aantal statushouders gehuisvest. Hierdoor is er op dit moment veel behoefte aan
inzet van specifieke ondersteuning voor de integratie
en participatie.

via het Gemeentefonds

uitgekeerd. Een eerste deel is eind 2016 uitgekeerd.
Een tweede deel zal in 2017 worden ontvangen.

uit 2015

en het feit dat Hof van Twente

zich hieraan heeft gecommitteerd, is het gewenst de
ontvangen gelden ook daadwerkelijk voor integratie
te besteden.

1.4
Hoewel in financieel-technische zin sprake is
van nieuw beleid en dit eigenlijk in de kadernota 2018
opgenomen zou moeten worden, stellen wij u
voor de middelen

nu beschikbaar te stellen.

De

urgentie maakt dat het niet wenselijk is om op
besluitvorming over de kadernota 2018 te wachten,
maar nu bij afzonderlijk raadsbesluit de middelen
beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene
Reserve. Feit is namelijk dat de in 2016 ontvangen
gelden via het jaarrekeningsaldo in de Algemene
Reserve

zullen belanden.

1.5
De navolgende bedragen zullen voor de
verschillende onderwerpen indicatief benodigd zijn
voor de periode 2017 — 2019. Hierbij merken we op,
dat het hier een doorlopend proces betreft en de
middelen daardoor niet per jaar kunnen worden
opgesplitst.
Taalcafé

€ 175.000

Werkcoach + aanvulling

€ 150.000

Onderwijs

Indicatief benodigde
€ 643.000. Dit is ook
2016 en 2017 wordt
van Twente voor de

bedrag in 2017
het verwachte
uitgekeerd aan
gehuisveste of

t/m 2019:
bedrag dat over
gemeente Hof
nog te huisvesten

statushouders.

Omdat op dit moment alleen indicatief kan worden
aangegeven wat de omvang van de middelen is en er
nog een aantal potentiele effectieve maatregelen in
ontwikkeling zijn wordt gevraagd om het bedrag in
zijn totaliteit te bestemmen voor participatie en
integratie van statushouders.
Risico’s
Indien

u er voor

kiest om

de middelen

niet ter

beschikking te stellen kan dit betekenen dat niet
voldoende kan worden geïnvesteerd in de integratie
en participatie van statushouders. Dit kan op termijn
de afstand tot de samenleving vergroten met alle
gevolgen van dien.

€ 60.000

Alternatieven

GGD

€

Subsidieregeling motie:
Huur onderkomen Vluchtelingenwerk:
Maatregelen in ontwikkeling

€ 35.000
€ 36.000
€ 122.000

De middelen niet — of slechts gedeeltelijk te besteden
aan de integratie en participatie van statushouders.

65.000

Uitvoering
Als u besluit de middelen zoals voorgesteld ter
beschikking te stellen dan zullen de afspraken met de
betrokken partijen direct worden gemaakt.
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