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Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2015 heeft uw raad een motie 
aangenomen met het verzoek aan het college met de door de gemeente 
gesubsidieerde instellingen en professionele organisaties afspraken te maken over 
de bijdrage die zij gaan leveren ten bate van de maatschappelijke participatie van 
nieuwkomers en daarin ook vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken te 
betrekken. Ook is het college verzocht via de VNG bij het rijk aan te dringen op 
beschikbaarstelling van voldoende middelen om de integratietaak te kunnen 
uitvoeren. in deze brief informeren wij u over de uitvoering van deze motie.

Inzet gesubsidieerde insteflingen en professionele organisaties 
We werken in het sociaal domein vanuit de visie dat gemeente, inwoners en 
partners samen stimuleren dat iedereen meetelt en meedoet. Wij bundelen de 
krachten zodat iedereen een zelfstandig bestaan kan leiden en een bijdrage levert 
aan de maatschappij. Het college doet hiermee ook een beroep op alle Leiderdorpse 
inwoners en organisaties om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van 
participatie van vluchtelingen.

Diverse maatschappelijke organisaties, waaronder ook vrijwiiligersorganisaties,
sportverenigingen en kerken, hebben zich afgeiopen maanden ingezet voor 
vluchtelingen met of zonder verbiijfsstatus die in onze gemeente verbiijven.
Het dagprogramma in zowei de crisisnoodopvang als de noodopvangvoorziening 
heeft vanwege het enthousiasme van deze organisaties vorm en inhoud gekregen.
Ook hebben de maatschappelijke partners van de gemeente een faciiiterende rol 
gespeeld door het inzamelen van goederen. Er is een grote mate van betrokkenheid 
getoond. Voor de noodopvangvoorziening is er een coördinatiepunt van en door 

vrijwilligers opgezet, die zelf met het COA de behoeften afstemden. Een resultaat 
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van deze inspanningen is dat een aantal vluchtelingen in de korte periode dat zij in 
onze gemeente verbleven al een sociaal netwerk hebben kunnen opbouwen.

Deze betrokkenheid wordt ook getoond bij de vluchtelingen die een verblíjfsstatus 
hebben gekregen (statushouders) en in Leiderdorp worden gehuisvest. Sinds aprii 
nemen statushouders deel aan de '24 24 aanpak'. ln de nieuwe aanpak neemt de 
gemeente meer zelf de regie in het bevorderen van de integratie en participatie en 
worden bij de uitvoering van deze taak meerdere partijen eerder in het proces 
betrokken. Het gaat niet alleen om participatie op de arbeidsmarkt. Er is ook veel 
aandacht voor cie integratie van de vluchteling in de samenleving als geheel. Werk,
inkomen en taalonderwijs staan centraal, maar ook verbindingen met andere 
terreinen worden gelegd, zoals inburgering, onderwijs, jeugdhulp, scholing, sport en 
bewegen, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk, etc. De maatschappelijke 
partners, zowel professionele als vrijwilliger organisaties, worden nauw bij de 
uitvoering van de trajecten betrokken. Het programma is nog steeds in ontwikkeling 
en steeds meer partners sluiten aan.

Beschikboarstel/ing van voldoende financiële middelen 
De VNG en gemeenten hebben gepleit voor meer financiële middelen voor 
maatschappelijke begeleiding en participatie van statushouders. Om de verhoogde 
asíeiinstroom het hoofd te kunnen bieden, hebben Rijk en gemeenten in het 
bestuursakkoord Verhoogde Asieiinstroom van 27 november 2015 afspraken 
gemaakt. Eén van de resultaten van het bestuursakkoord is dat er voor gemeenten 
vanaf 2016 meer geld beschikbaar wordt gesteld voor integratie, participatie en 
maatschappelijke begeleiding.

Hiermee hebben wij uitvoering gegeven aan de motie.
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