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De brief van het college met betrekking tot de motie ‘inzet maatschappelijke organisaties ten bate 
van integratie nieuwkomers’ levert wat GroenLinks betreft niet voldoende informatie om de motie 
als ’uitgevoerd’ van de agenda af te voeren.  
 
De kern van de motie luidt:  
Verzoekt het college met 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 deze nieuwkomers [bedoeld zijn vluchtelingen met en zonder status] en daarin ook 
vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken te betrekken.  
 
Om te kunnen beoordelen of en hoe de motie is uitgevoerd verzoekt GroenLinks het college duidelijk 
aan te geven  
 
1. Met welke gesubsidieerde instellingen en professionele organisaties er afspraken zijn gemaakt 
over hun inzet en  

2. wat de inhoud van die afspraken is.  

 
Antwoord:  
We werken in het sociaal domein vanuit de visie dat, inwoners, partners en de gemeente samen 
stimuleren dat iedereen meetelt en meedoet. We maken met onze maatschappelijke partners 
niet specifiek afspraken over hun inzet voor statushouders (vluchtelingen met verblijfsstatus). De 
ondersteuning van deze groep valt onder de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de 
organisaties voor alle inwoners van Leiderdorp hebben.  
 



 

 

Alleen met Project JA Statushouders (JAS) en Vluchtelingenwerk zijn specifiek voor deze 
doelgroep  afspraken gemaakt. Project JAS ondersteunt statushouders bij hun duurzame 
integratie in de Nederlandse samenleving, stimuleert participatie en beoogt een snelle 
inburgering. Het uitgangspunt is een integrale aanpak, bestaande uit het verstrekken van de 
uitkering en een intensief begeleidingstraject. Dit begeleidingstraject, het 24x24 programma, 
geldt voor iedere volwassen statushouder met een bijstandsuitkering en is niet vrijblijvend. 
Project JAS maakt namens de deelnemende Leidse regiogemeenten afspraken met maatschappelijke 

partners over de bijdrage aan dit programma (Zoals taalinstituten, jeugdhulpinstanties, 
gezondheidszorg, het onderwijs etc). Vluchtelingenwerk ontvangt jaarlijks een gemeentelijke 
bijdrage om de wettelijke gemeentelijke taak maatschappelijke begeleiding van statushouders 
uit te voeren. Vluchtelingenwerk helpt statushouders met alle praktische regelzaken, opbouwen 
van een sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling.  

Vluchtelingen zonder verblijfstatus, oftewel de inwoners van de crisis- en 
noodopvangvoorziening, zijn geen reguliere gemeentelijke doelgroep. De inzet van 
ondersteuning voor deze doelgroep is een verantwoordelijkheid van het COA en de afspraken 
hierover waren door het COA gesloten. Wel zijn maatschappelijke organisaties door de 
gemeente uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de dagbesteding van de vluchtelingen. De 
gemeente heeft hierin een regierol vervuld, door te bemiddelen tussen maatschappelijke 
partners en de samenwerking tussen diverse organisaties te stimuleren. Hieruit is een 
vrijwilligerscoördinatiepunt ontstaan, dat zich belangeloos heeft ingezet en de vrijwilligerstaken 
heeft gecoördineerd in de dagopvang van de tijdelijke opvanglocatie. Het dagprogramma in 
zowel 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 faciliterende rol gespeeld door het inzamelen van goederen. We zien de 
betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties bij de (nood)opvang als voorbeeld hoe we 
in Leiderdorp samen stimuleren dat iedereen meetelt en meedoet.   

Tevens verzoeken we het college de raad concreet te informeren  
3. Over de wijze waarop de gemeente met Leiderdorpse vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, 
sportverenigingen en kerken samenwerkt bij het bevorderen van de integratie van statushouders.  

4. Over de wijze waarop de gemeente deze partners ondersteunt en faciliteert bij hun inzet voor 
vluchtelingen en statushouders.  
 

Antwoord:  
Sinds april jl. nemen statushouders in de Leidse regio deel aan ‘het 24 x 24 programma’ van 
Project JAS uitgevoerd door de gemeente Leiden (zie hierboven). Het project heeft als doel om 
de integratie en participatie van statushouders te bevorderen. Naast participatie op de 
arbeidsmarkt, is er ook aandacht voor de integratie van de vluchteling in de samenleving als 
geheel. Hierbij is samenwerking met diverse organisaties van belang. De maatschappelijke 
partners, zowel professionele als vrijwilliger organisaties,  worden nauw bij de uitvoering van de 
trajecten betrokken. De afspraken met partners in de Leidse regio over samenwerking bij de 
integratie en participatie van statushouders worden door Project JAS gemaakt. Hierover worden 

geen aparte afspraken door de gemeente Leiderdorp gemaakt. De klantmanager van werk en 
inkomen, die in het traject als regievoerder optreedt bij de begeleiding van de statushouder, 
betrekt de partijen die nodig zijn om de desbetreffende statushouder verder te helpen bij zijn  



 

 

integratieproces. Om dit vlot te laten verlopen is door Project JAS afgelopen half jaar 
geïnvesteerd in het contact met diverse maatschappelijke partners uit de Leidse regio, zoals 
Vluchtelingenwerk, Taalinstituten, jeugdhulpinstanties, gezondheidszorg, het onderwijs, etc. 
Daarnaast wordt elke statushouder gekoppeld aan een mentor (vrijwilliger) die als  maatje 
fungeert tijdens het integratieproces. Door het maatje wordt de statushouder in contact 
gebracht met relevante lokale vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken, afhankelijk 
van de situatie en de interesse van de statushouder.  

Wat betreft het faciliteren van de onze partners, zien we voor de gemeente een regierol. In 
samenwerking met de gemeente Leiden is een platform in oprichting voor organisaties die zich 
bezighouden met vluchtelingen en/of statushouders. Zo kunnen ervaringen, informatie en 
initiatieven van organisaties uit de Leidse regio worden gedeeld. Om betrokkenen, waaronder de 
maatschappelijke partners, te informeren verschijnt er ook elke maand een nieuwsbrief van 
Project JAS. Verder bieden we geen aparte ondersteuning aan maatschappelijke organisaties die 
zich inzetten voor deze doelgroep. Tot op heden hebben we ook geen concrete 
ondersteuningsvragen ontvangen.  

 

 


