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Schriftelijke vraag

Het CBS bericht vandaag dat het aantal kinderen in bijstandsgezinnen toeneemt. ln zor5 woonden er in

Nederland meer kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder: zz6 duizend tegen 223 duizend. Dat

is een stijging van 1,3 procent. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het

aantal kinderen van Syrische herkomst.

ln Roosendaal groeit ruim 8o/o van de kinderen op in bijstandsgezinnen. Voor rr5o Roosendaalse kinderen is

sporten, muziekles of een dagje uit geen uitgemaakte zaak. Voor rr5o Roosendaalse kinderen is leven in de

bijstand een gegeven.

Al jaren pleiten we ervoor om ons gemeentelijk armoedebeleid zo in te richten dat alle kinderen in

Roosendaal mee kunnen doen. De inzet gaat onder meer via de Stichting Paul, Stichting Leergeld, en andere

particuliere initiatieven via onder meer de landelijk verkregen Klijnsma-middelen.

Ook hebben we onlangs bij de behandeling van de Kadernota 2oa7, een motie aangenomen om naast het

vangnet wat het armoedebeleid biedt, ook een duurzame uitweg moet bieden om uit de armoede, uit de

bijstand, en uit de schulden te komen. Dit zal het college van B&W uitwerken en voor r december a.s. aan de

gemeenteraad aanbieden, waarin wordt aangegeven welke plannen zij hebben om de vicieuze cirkel van

armoede van generatie op generatie te doorbreken. Hiermee hopen we een afname te gaan zien van de rr5o

kinderen in de bijstand.

We maken ons wel zorgen om de groep statushouders en migranten in onze gemeente. Een gevarieerde

groep van alleenstaanden tot gezinnen. De participat¡e en integratie van deze groep Roosendaalse inwoners

in de samenleving achten wij van groot belang. Net als alle inwoners wordt van hen verwacht dat zij naar

vermogen volwaardig maatschappelijk participeren en regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit

echt niet mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet.

Migranten worstelen vaak met isolement, een beperkt taalniveau en onbekendheid met de Nederlandse

arbeidsmarkt. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren. Om de integratie van statushouders en



migranten optimaalte laten verlopen is een samenhangende aanpak nodig op het gebied van wonen, welzijn,

onderwijs, arbeid en participatie. Als gemeente moet je daarbij gebruik maken van je maatschappelUke

partners als het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Vluchtelingenwerk, AlleeWonen en uiteraard ook het

eigen Werkplein.

1. Welke samenhangende aanpak hanteert u om de participatie en integratie van
statushouders en migranten in onze gemeente opt¡maalte laten verlopen?

ln het landelijk bestuursakkoord is afgesproken om een extra impuls aan de integratie van statushouders te

geven. Dit gebeurt door de uitbreiding van de maatschappelijke begeleiding en de inzet van een nieuw

instrument: het "participatieverkla ringstraject".

Gemeenten wordt gevraagd om voor 1 september zo16 een Plan van Aanpak/Brief (hierna plan) over het

participatieverklaringstraject in te dienen bij het COA. Met het indienen van het plan voldoen gemeenten aan

de voorwaarde om in aanmerking te komen voor € 1.370 per gehuisveste statushouder vanaf r januari zo16.

Het plan dient ondertekend te worden door een lid van het college van B&W.

2. Wat is uw plan van aanpak voor het participatieverklaringstraject?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Michael Yap en Klaar Koenraad, PvdA en GroenLinks



Wij beantwoorden uw vraag als volgt:

1. Welke samenhangende aanpak hanteert u om de participatie en integratie van
statushouders en migranten in onze gemeente optimaalte laten verlopen?

Antwoord

De uitbreiding van maatschappelijke begeleiding zoals beschreven in het landelijke bestuursakkoord vindt
voor een belangrijk deel al plaats in de AZC's via de zogenaamde "voorinburgering". Dit vertaalt zich in

aanzienlijk meer uren taalonderwijs; kennis van de Nedertandse samenleving en oriëntatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt.

Lokaal is VluchtelingenWerk uitvoerder op gebied van maatschappelijke begeleiding die zich richt op:
¡ Praktische hulp: Ondersteuning en coaching bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg,

werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen en kennismaking
met de lokale samenleving (bijvoorbeeld hulp bij inschrijvingen, aanvraag uitkering, openen
bankrekening en betalen rekeningen, huur, verzekeringen, algemene levensbehoeften en
praktische bewegwijzering in de buurt; weten waar gemeentehuis en politiebureau etc. zijn)

. Hulp bij start inburgering: lnformatie over het inburgeringstraject, praktische hulp bij het
inschrijven voor een inburgeringscursus waar nodig.

¡ Uitvoering taakstelling huisvesting statushouders, in samenwerking met AlleeWonen

Om de participatie en integratie van statushouders en migranten in onze gemeente optimaal te laten
verlopen is er verder extra aandacht op verschillende domeinen:

Huisvesting:
Om te beginnen is het van belang dat vergunninghouders een dak boven hun hoofd hebben. De
afgelopen jaren heeft gemeente Roosendaal consequent deze taakstelling gehaald. We streven er
ook dit jaar weer naar om de taakstelling huisvesting vergunninghouders te halen.
Daarnaast starten we dit jaar met een nieuwe vorm van huisvesting voor ex alleenstaande
minderjarige vergunninghouders. Hiervoor is onlangs een besluit genomen door het college.

Onderuvijs:
Binnen het onderwijs is extra aandacht voor de kinderen van vergunninghouders dit geldt voor:

. Voor- en vroegschoolse educatie. Peuters van statushouders krijgen indicatie via de JGZ.
Voor deze kinderen is in het beleid van de JGZ extra aandacht.

o Kinderen in basisonderwijs die extra taalondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op 3
locaties: De Vlinder, De Appel en Gezellehoek.

o Voor oudere kinderen die net in Nederland aankomen en de Nederlandse taal niet spreken
zijn internationale schakelklassen ingericht.

Participatie:
Partijen in de Taskforce Werk lntegratie Vluchtetingen (TWIV) ontwikkelen een systematiek om in
een vroeg stadium van de asielopvang de benodigde informatie over o.a. de competenties, diploma's,
werkervaring en taalvaardigheid van vergunninghouders in kaart te brengen, met het oog op
toeleiding naar onderwijs en werk. Dit is een belangrijk instrument om slagvaardig met deze groep te
kunnen werken.
lntussen wordt met het Werkplein aan een pilot gewerkt om vergunninghouders zo snel mogelijk te
begeleiden naar (vrijwilligers)werk. De Pilot moet nog dit najaar van start gaan.



2. Wat is uw plan van aanpak voor het participatieverklaringstraject?

Met VluchtelingenWerk wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de uitvoering van het
participatieverklaringstraject. Dit traject wordt aangeboden aan alle inburgeringsplichtige
vergunninghouders die zich vanaf 1 januari2016 in Roosendaal hebben gevestigd.
Het traject bestaat uit twee modules: een introductiemodule van de Nederlandse kernwaarden
(bestaande uit twee dagdelen); een verdiepingsmodule van vier dagdelen op de vier thema's van de
participatieverklaring; vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.
Het traject gaat nog dit jaar van start en het plan van aanpak is op 2 augustus ingediend bij COA.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties nerend),

Hugo Polderman


