MOTIE

Raadsvoorstelnummer: 2016 – 001
Motienummer:
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 19 januari 2016
Onderwerp: Belangenbehartiging in Plan van Aanpak opvang en integratie Statushouders
De raad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat
•
•
•
•
•

Houten in 2016 zeer waarschijnlijk twee keer zoveel statushouders kan verwachten als in
2015.
Op dit moment zo’n 25 maatschappelijke begeleiders via Van Houten & co deze mensen op
weg helpen op oa sociaal en financieel gebied.
Problemen op administratief en juridisch gebied, niet altijd gemakkelijk en/of snel op te lossen
zijn en dat het aantal problemen met meer statushouders waarschijnlijk ook zal toenemen.
Binnen de 1,5 jaar begeleiding vanuit Van Houten & Co de tijd en/of expertise hiervoor kan
ontbreken en dat belangenbehartiging blijft liggen.
Er een wens ligt om opvang en integratie van statushouders op een integrale manier te
regelen waarbij alle aspecten aan bod komen.

Verzoekt het college om:
1. Actief met Van Houten & Co het gesprek aan te gaan hoe de belangenbehartiging aan
statushouders op te pakken binnen of buiten haar eigen werkzaamheden.
2. Deze activiteiten op te nemen in de geplande rapportage over dit Plan van Aanpak.
en gaat over tot de orde van de dag;
Toelichting:
Belangenbehartiging voor statushouders is een aspect dat nu niet duidelijk is belegd in Houten. Voor
een klein aantal van hen gaat het echter wel om heel belangrijke zaken. Bijvoorbeeld het verlies van
pasjes, het staan op de beruchte 1F lijst, het moeten inschakelen van een advocaat, telefoontjes naar
de IND, etc. Sommige mensen staan nu echt ‘on hold’ omdat dit niet goed geregeld is. We zijn van
mening dat Van Houten & Co als professionele partij en startpunt voor statushouders de aangewezen
partij is die dit soort gevallen moet oppakken en coordineren.
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