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U hebt op 7 maart 2019 het concept beleidskader statushouders 2019-2022 in uw
vergadering besproken en ons op 12 maart 2019 van een advies voorzien. Hierbij geven wij
u onze reactie op dit advies.

Uw algemene steun die u uitspreekt voor het beleidskader waarderen wij zonder meer.
U constateert terecht dat dit kader moet uitmonden in een uitvoeringsagenda. U doet
verschillende aanbevelingen waar wij puntsgewijs op in gaan.

Wat gaat u aan de Doetinchemse samenleving vragen? En hoe gaat u dat vormgeven?
Het beleidskader geeft richting hoe wij in de gemeente Doetinchem de inburgering en
integratie vorm willen geven. Het vermeldt als beleidskader niet met wie wij dat doen.
Dat hoort ons inziens thuis in de uitvoeringsagenda. En het moge duidelijk zijn dat wij dat
niet alleen kunnen Hoch willen als gemeente. Er zijn veel maatschappelijke organisaties
actief en nog meer vrijwilligers. Andere inwoners, maar ook bijvoorbeeld werkgevers,
zullen nodig zijn.

Adequate communicatieve vaardigheid in het dagelijks /even
U wijst op het belang van adequate communicatieve vaardigheid in onderscheid van de
formele taalbeheersing zoals deze nu wordt gevraagd. Wij onderschrijven dit belang.
Wij menen dat de nieuwe wet het ook mogelijk maakt hier beter in to investeren dan nu.
Dit door de inrichting van drie taalroutes en de mogelijkheid om taal met studie, stage
en/of werk to combineren. Het is aan ons als gemeenten om dit taalonderwijs straks into
kopen en onze voorwaarden daarin scherp to hebben. Deze inkoop zal ook onderdeel zijn
van de uitvoeringsagenda.

eegeleiding van kinderen en jongeren zowel aan de hulpverleningskant als Haar het
onderwijs
U vraagt aandacht voor de jeugd en jongeren. Het is een feit dat de wetgeving voor
vreemdelingen en inburgeraars zich hoofdzakelijk richt op volwassenen en alleenstaande
minderjarige vreemdelingen. Wij erkennen dat de jeugd en jongeren in een gezin ook hun
eigen start in Nederland maken. Dit biedt hen kansen maar ook de nodige hindernissen.
Wij hebben daarom een korte tekst toegevoegd in ons beleidskader om hier beter recht
aan to doen. Wij realiseren ons dat dit ook een vertaalslag vraagt in de uitvoeringsagenda.
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Het beleidskader als geldig kader voor nieuwkomers maar ook oudkomers
Het beleidskader is primair gericht op de mensen die er net zijn en nog zullen komen.
Dit laat onverlet, zoals u ook in het beleidskader heeft kunnen lezen, dat wij ook Haar de
mogelijkheden kijken om oudkomers to ondersteunen in hun integratieproces. Dat kan,
zoals u zelf ook schrijft, om deelfacetten gaan.

Hoeveel jaar is de gemeente verplicht en/of bereid om statushouders to ondersteunen?
De nieuwe inburgeringswet gaat uit van een inburgeringsperiode van Brie jaar. Wij menen
dat de inburgering een goede basis moet leggen voor verdere integratie. Wij willen
statushouders ook na deze periode nog ondersteunen wanneer dit nodig is, afhankelijk op
welk vlak dit nodig is en afhankelijk hoe tang dat nodig is. Wij koppelen hier Been vast
aantal jaren aan. Er komt altijd een moment dat, ook wanneer een statushouder om enige
reden ondersteuning nodig heeft, hij deze ondersteuning niet meer krijgt onder de
noemer van statushouder maar als Doetinchemmer.

PIP als dynamisch instrument waarin de samenleving een plek moet krijgen
Het Plan integratie en participatie (PIP) is formeel bedoeld voor de inburgeringsperiode
van drie jaar. De daarin beschreven leerroute mag straks formeel in die periode een keer
worden aangepast. Het PIP is een persoonlijk plan waarin persoonlijke doelen zijn
opgenomen. Dat staat centraal. En dat is maatwerk. Wij zullen de samenleving nodig
hebben om de plannen van al deze statushouders een kans to geven. Wij maken afspraken
met die partijen die daarbij betrokken zijn en blijven investeren in een betrokkenheid van
inwoners c.q. buurtbewoners. Wij realiseren ons dat dit van ons alien wat vraagt.

Aandacht voor een gezin, een plan en een aanspreekpunt in de uitvoeringsagenda
Het kader gaat uit van een statushouder, een plan en een aanspreekpunt en dus niet van
een gezin. Dit komt omdat het plan is gericht op het individu. De doelen in het plan zullen
makkelijker bereikt worden wanneer het goed gaat met de kinderen. Die worden wat ons
betreft onderdeel van het gesprek. Wij willen in het kader van de uitvoeringsagenda
afspraken maken met een partij die zorgt voor het aanspreekpunt. Dat zullen wij van nabij
monitoren.

Ontzorgen/begeleiding van statushouders op financieel terrein langdurig to organiseren
Ontzorgen betekent het doorbetalen van waste lasten zo lang als nodig is. Wanneer een
statushouder in staat is om deze lasten zelf to gaan betalen wordt daarmee gestopt. Dat is
opgenomen in het PIP. Dat betekent ook dat de statushouder in staat moet zijn to
overzien wat deze lasten inhouden en wat dit betekent voor zijn financiele huishouding.
Ook dit vraagt wat van het zogenaamde aanspreekpunt en wordt meegenomen in de
afspraken.

Toeleiding Haar werk vraagt in dit kader wee! aandacht
Toeleiding Haar werk blijft inderdaad een groot punt van aandacht. Misschien wel het
grootste punt van aandacht. De brede intake, het PIP en de verschillende leerroutes zijn
een sterke steun in de rug. Ook het feit dat wij als gemeente hierin de regie kunnen
voeren. Dit geldt ook voor de huidige hoogconjunctuur. Dit laat onverlet dat het
eindresultaat afhankelijk is van de capaciteiten van de statushouder zelf en de inzet van
andere partijen. Daar zullen wij bovenop moeten zitten.
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Psychische ondersteuning
De brede intake gaat onder andere in op de gezondheidssituatie van de statushouder
zowel lichamelijk als psychisch. Het is bekend dat bepaalde psychische klachten zich
relatief vaak bij statushouders voordoen. Wanneer dit speelt krijgt de statushouder de
nodige behandeling of onders
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