
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.5 
 
 Doetinchem, 17 april 2019 
 
ALDUS VASTGESTELD 25 APRIL 2019  
 
 
Beleidskader statushouders  
gemeente Doetinchem 2019-2022 
 
 
Te besluiten om: 
De nota “Beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022” vast te stellen en 
daarmee de volgende punten als kader te markeren: 
1. De statushouder staat centraal 
2. Er vindt vroegtijdig een brede intake plaats  
3. Elke statushouder heeft een persoonlijk Plan Integratie en Participatie  
4. Eén statushouder, één plan en één aanspreekpunt 
5. De materiële basisbehoeften worden adequaat geregeld 
6. Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van statushouders 
7. Wij stimuleren het leren van de Nederlandse taal op het juiste niveau 
8. Opleiding, kennis en vaardigheden worden optimaal benut 
9. Wij faciliteren en stimuleren de (door)ontwikkeling van een sociaal netwerk 
10. Wij ondersteunen de statushouder bij het vinden van passend betaald werk 
11. Wij investeren in cultuursensitief werken. 
 
Context 
Het huidig inburgeringsstelsel, dat dateert uit 2013, levert landelijk niet het gewenste resultaat 
op van ‘ingeburgerde en geïntegreerde statushouders’. Het Rijk bereidt dan ook een nieuwe 
inburgeringswet voor. Het onderzoek van I&O Research uit 2018 toont dat statushouders 
tevreden zijn over hun ontvangst en inburgering in onze gemeente, maar bevestigt ook dat er 
verbeterpunten zijn. Wij anticiperen door het opstellen van een beleidskader dat rekening 
houdt met de reeds bekende contouren van de nieuwe wet en met onze lokale situatie. 
Het beleidskader statushouders vormt de basis voor de uitvoeringsagenda 2019-2022.  
 
Beoogd effect 
Het beleidskader statushouders 2019-2022 en de nog op te stellen uitvoeringsagenda leiden tot 
een betere sociaal-culturele en sociaal-economische integratie van statushouders in gemeente 
Doetinchem en in de Nederlandse samenleving dan voorheen.  
 
Argumenten 
1.1 De nieuwe wet en het beleidskader zijn gericht op eigen mogelijkheden en dus op maatwerk 
De statushouder mag rekenen op ondersteuning die wordt gekenmerkt door een persoonlijke 
benadering, gericht op persoonlijke doelen, waarbij de officiële inburgering onderdeel uitmaakt 
van het bredere proces van integratie. Integratie die zich vertaalt in een sociaal netwerk, 
adequaat onderwijs en betaald werk.  
 
1.2 De gemeente heeft de regie 
De nieuwe inburgeringswet geeft de regierol aan gemeenten. Daarmee verdwijnt de knip tussen 
inburgering en participatie. Dit stelt ons in staat om de gewenste geïntegreerde maatwerk-
trajecten te organiseren en aan te bieden en alle aspecten van het inburgeringstraject van 
statushouders te monitoren en waar nodig bij te sturen. Wij bieden ook na de inburgerings-
periode ondersteuning op die leefgebieden waar dat nodig is.  
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1.3  Wij wachten niet tot de nieuwe wet in werking treedt maar gaan nu al aan de slag 
Het beleidskader biedt de noodzakelijke basis voor de uitvoeringsagenda. Daarin wordt ons 
voornemen uitgewerkt om de overgangsperiode tot de nieuwe wet zo goed mogelijk te 
benutten om elementen van de nieuwe wet al in te zetten om daar ervaring mee op te doen.  
Denk aan een pilot-brede intake maar ook aan contact met statushouders op het AZC vanaf het 
moment dat wij weten dat ze naar ons toe komen.  
Wij onderzoeken de mogelijkheden om een inhaalslag te maken met de groep zogenaamde 
oudkomers. Het is namelijk van belang dat een statushouder zo spoedig mogelijk integreert in 
onze samenleving. 
 
1.4 De samenwerking met onze partners zetten wij voort 
I&O Research heeft in 2018 166 statushouders en betrokken maatschappelijke organisaties 
ondervraagd over de mate van integratie in gemeente Doetinchem. Dit heeft geleid tot 
aanbevelingen die in de lijn liggen met de nieuwe Wet inburgering. De aanbevelingen zijn 
verwerkt in het conceptkader en voor commentaar voorgelegd aan onze partners. Partners die 
elkaar hebben gevonden en waarvan het merendeel verenigd is in het Platform Nieuwe 
Nederlanders. Zij wisselen informatie en kennis uit. Zoeken de afstemming waar nodig. Zij zijn 
een belangrijke bron voor de nog op te stellen uitvoeringsagenda en zullen naar verwachting 
ook een rol in de uitvoering ervan behouden.  
 
Kanttekeningen 
1.1. De nieuwe inburgeringswet is uitgesteld tot 1 januari 2021 
De nieuwe Wet inburgering werd in juli 2018 aangekondigd. Minister Koolmees van SZW 
informeerde in het najaar 2018 de Tweede Kamer dat de voorbereidingen zich richten op 
inwerkingtreding per medio 2020. In februari 2019 schreef hij de Tweede Kamer dat de wet niet 
eerder dan 1 januari 2021 van kracht wordt. Hij pleit voor een goede voorbereiding en dat kost 
meer tijd en werk dan oorspronkelijk gedacht. Hij vraagt tegelijkertijd ook gemeenten om niet 
stil te zitten. Het uitstel geeft ons kortom ook de tijd voor een goede voorbereiding.  
 
Financiën 
Het beschikbare budget voor vreemdelingen bedraagt in 2019 circa € 730.000. Dit budget is 
inclusief de verwachte Rijksbijdrage van € 2.370,- per inburgeringsplichtige asielmigrant 
(statushouder) voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.  
Het ministerie van SZW meldt in februari 2019 extra middelen beschikbaar te stellen om 
statushouders in de overgangsperiode van het huidig stelsel naar het nieuwe in goede banen te 
begeleiden. Deze middelen worden tussen gemeenten verdeeld naar rato van inwoneraantallen. 
Het totale budget is naar verwachting toereikend voor de uitvoeringsagenda. 
 
Vervolg 
o Opstellen uitvoeringsagenda 2019-2022 voor statushouders. 
o Vaststellen door het college in april 2019. 
 
Bijlagen 
1. Concept Beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022 
2. Advies van de Sociale Raad en reactie college op het advies 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Beleidskader statushouders gemeente 
Doetinchem 2019-2022; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t :  
 
de nota “Beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022” vast te stellen, en 
daarmee de volgende punten als kader te markeren: 
1. De statushouder staat centraal 
2. Er vindt vroegtijdig een brede intake plaats  
3. Elke statushouder heeft een persoonlijk Plan Integratie en Participatie  
4. Eén statushouder, één plan en één aanspreekpunt 
5. De materiële basisbehoeften worden adequaat geregeld 
6. Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van statushouders 
7. Wij stimuleren het leren van de Nederlandse taal op het juiste niveau 
8. Opleiding, kennis en vaardigheden worden optimaal benut 
9. Wij faciliteren en stimuleren de (door)ontwikkeling van een sociaal netwerk 
10. Wij ondersteunen de statushouder bij het vinden van passend betaald werk 
11. Wij investeren in cultuursensitief werken. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 25 april 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


