MOTIE

Motie vreemd aan de orde van de dag; zoals bedoeld in artikel 31 van het Reglement van
Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.
Motienummer:
Onderwerp: begeleiding asielgerechtigden
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 27 maart 2012:
Overwegende:
dat grote onzekerheid bestaat over het voortbestaan van SPIN als gevolg van de
ingrijpende subsidievermindering voor 2012;
dat inburgeringtrajecten één á anderhalf jaar lopen en SPIN in 2012 en 2013 nog
inburgeringtrajecten begeleidt die in het najaar van 2011 en in 2012 gestart zijn;
dat een visie ontbreekt op opvang en maatschappelijke begeleiding van
asielgerechtigden vanaf 2013, waardoor het risico bestaat dat er een gat ontstaat tussen
de begeleidingsvraag van nieuwe asielgerechtigden enerzijds en het (gebrek aan)
aanbod van begeleiding anderzijds;
dat juist bij SPIN in de afgelopen jaren veel deskundigheid rond maatschappelijke
begeleiding is opgebouwd;
Verzoekt het college:
1. ervoor zorg te dragen dat lopende inburgeringtrajecten op een zorgvuldige manier
worden afgerond;
2. voor 15 juni 2012 te komen met een visienotitie over de organisatie van de opvang
en begeleiding van asielgerechtigden in Houten in 2013, waarin wordt aangegeven
op welke wijze de door vrijwilligers van SPIN opgebouwde netwerken en
deskundigheid worden benut;
en gaat over tot de orde van de dag;
Toelichting:
Tijdens het RTG is namens het college aangegeven, dat de gemeente Houten
asielgerechtigden ook in de toekomst niet in de kou zal laten staan. Hierbij is nog op geen
enkele manier duidelijk gemaakt wat dit betekent. Het risico bestaat echter wel dat de
bestaande ondersteuningsstructuur nu omvalt. Het oude beleid zou dan stoppen, terwijl er
nog geen nieuw beleid is. Met deze motie willen wij voorkomen, dat een asielgerechtigde in
de toekomst wel een woning krijgt (hij staat niet letterlijk in de kou), maar dat er verder niets
geregeld is om hen te helpen bij het aarden in Houten.
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