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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * Ed. 

Achternaam * Theunen

E-mailadres * e.theunen@upcmail.nl

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * begeleiding statushouders

Inleiding * In het voorjaar 2019 (mei) hebben woordvoerders van PvdA, VVD, CDA 
en GL een overleg gehad met de toen juist aangetreden wethouder van 
Dijk over statushouders.
Aanleiding waren de zorgen die ontstaan zijn over de begeleiding van 
statushouders. GroenLinks had reeds daarvoor technische vragen gesteld, 
maar herhaalde signalen uit de groep van begeleiders (vrijwilligers) waren 
aanleiding de zorgen met de wethouder te delen. 

Uit dat overleg kwamen enkele voornemens en toezeggingen die op dat 
moment geruststellend waren.
1. Het toen nog te presenteren actieplan Stichtse Vecht Werkt zou 
specifieke aandacht geven aan de doelgroep van statushouders. 
Kenmerkend in deze aanpak zijn de elementen 'ken je klant en wat zijn de 
gepaste instrumenten ?' 
2. Maatwerk zou voorop staan; ieder individu krijgt een persoonlijk plan 
3. De persoonlijke aandacht voor cliënten zou vergroot worden, mede 
doordat de caseload (hoeveelheid klanten per medewerker) aanzienlijk 
aangepast zou worden. 
4. De begeleiders (vrijwilligers) zouden betrokken worden bij het 
ontwikkelen van een nieuwe aanpak. 
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5. In lijn met de aangenomen motie 'slim vertrouwen', zou extra aandacht 
besteed worden aan de communicatie naar deze doelgroep. Zowel in 
begrijpelijkheid als toonzetting. 
6. En een actieplan zou richting Raad komen. 

De fractie van GroenLinks heeft toen aangegeven de vinger aan de pols te 
houden. Vanuit de praktijk bereiken ons signalen dat de verbetering van 
dienstverlening niet op gang komt. 

Daarom hebben wij de volgende vragen:

Vragen

Vraag 1 * 1. Heeft iedere statushouder inmiddels een vast contactpersoon ? Is deze 
persoon voor de cliënt of begeleider ook direct aanspreekbaar ? Signalen 
uit de praktijk doen anders vermoeden. 

Vraag 2 * 2. Heeft iedere statushouder inmiddels een persoonlijk (ontwikkel)plan ? 
Zo neen, waarom niet, en is er een termijn bekend waarop dit alsnog zal 
gebeuren ?
Kunt u het antwoord cijfermatig onderbouwen 

Vraag 3 * 3. Er zijn signalen dat de inspanningen om statushouders te begeleiden 
naar passend werk zich vaak beperken tot 'parkeerfuncties' bij fastfood 
restaurants en dat er te weinig initiatieven zijn om statushouders 
duurzaam aan passend werk te helpen. GroenLinks verwacht van de 
gemeente ook maatwerk, zodat de begeleiding toekomstgericht is; gericht 
op het vinden van passend werk, aansluitende op individuele kwaliteiten 
en capaciteiten. Dat vraagt zo nodig extra begeleiding en onderwijs, 
waarvoor meestal additionele middelen beschikbaar zijn. Deelt het college 
deze opvatting en wil het college de reactie onderbouwen waarom wel of 
niet.? 
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Vraag 4 * 4. Speelt Kansis een rol in de toeleiding naar werk van statushouders ? En 
zo ja, wat is deze rol ? 

Vraag 5 * 5. Is het juist dat de gemeentelijke organisatie met betrekking tot de 
begeleiding van statushouders met onderbezetting kampt, waardoor de 
dienstverlening niet op het gewenste niveau is. Zo ja, hoe lang spelen 
deze problemen al en wat gaat het college daaraan doen ?

Vraag 6 * 6. Hoe heeft de organisatie inmiddels werk gemaakt van het begrijpelijk 
maken van de correspondentie, in het bijzonder naar deze doelgroep ? 
Worden hierover nog klachten (van cliënt en/of begeleider) ontvangen en 
zo ja, is hiervan een overzicht te geven ? 

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


