Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 3 februari 2021

Betreft
O
O

Agendaverzoek
College

Titel en datum van het stuk (+ link):
Dienstverlening aan Statushouders

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Mathilda Oosterhuis, mailadres: mathilda.oosterhuis@groningen.nl of tel: 0611767138

Korte samenvatting:
Medio september 2020 heeft het college de raad geïnformeerd per brief over de inburgering en
dienstverlening aan statushouders. In de raadsvergadering van 4 november 2020 heeft de fractie van
de PvdA (dhr. Loopstra) aangegeven zich zorgen te maken over deze groep, vooral op het gebied van
participatie en werk.
De wens is uitgesproken om een beter beeld/diepgaandere informatie te krijgen van deze groep.
Op basis hiervan heeft wethouder Bloemhoff aangeboden om m.b.t. dit thema een beeldvormende
sessie te organiseren.
Omdat wij qua dienstverlening aan statushouders al anticiperen op en zoveel mogelijk werken in de
geest van de nieuwe Wet Inburgering (brede intake, bieden van ondersteuning, duale trajecten), is
ons voorstel om dit onderwerp in de volle breedte op te pakken en dit ook te koppelen aan de
nieuwe inburgeringswet (invoering per 1 januari 2022).
De nieuwe wet geeft ook aan dat participatie en inburgering hand in hand gaan en tegelijkertijd
ingezet moeten worden voor deze doelgroep. Het beleidskader inburgering leggen we ook in het
eerste kwartaal van 2021 aan uw raad voor.
Opzet bijeenkomst:
Presentatie over de nieuwe Wet, aangevuld met een inkijk in de situatie van onze huidige
statushouders als het gaat om opleidingsniveau en trajecten (inburgering/participatie/werk).
Daarnaast is het idee om de statushouder(s) zelf ook het woord te geven en de professionals
(coaches Thuisin050). Een interactieve bijeenkomst.

Vermeld op LTA?
O

nee

Deadline?
O

ja , vóór 15 maart a.s.

Doel van de activiteit
o

Beeldvormend

Voorgeschiedenis
Zie bij samenvatting bovenstaand.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormend
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde
onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium.
Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen
vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van
burgers of andere betrokkenen.

Nadere informatie
…

