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Flag for follow up
Met vlag

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 15:38
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Fractie(s):

Alle

Leden:

O&W en W&I

Portefeuillehouder(s):

Chakor / Bloemhoff

Contactambtenaar:

Michiel Smit

Onderwerp (max. 10
woorden)

Dienstverlening aan statushouders

Doel van de agendering

Beeldvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

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.

Voorgestelde wijze van
bespreking / invulling van

Interactieve bijeenkomst. Presentatie over de nieuwe Wet,
aangevuld met een inkijk in de situatie van onze huidige
statushouders als het gaat om opleidingsniveau en trajecten
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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

de bijeenkomst (max. 50
woorden)

(inburgering/participatie/werk). Daarnaast is idee deelname van
statushouders en professionals (coaches Thuisin050).

Benodigde tijd (naar
verwachting)

60-90 minuten

Gewenst / voorzien vervolg Ongeveer parallel ontvangt uw raad het beleidskader
Inburgering. Deze staat op de LTA voor het eerste kwartaal van
2021.
Graag agenderen voor (...)

15-03-2021

Vanwege (...)

Uw raad ontvangt het beleidskader medio februari. Bij voorkeur
loopt de presentatie hier gelijk mee op.
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