
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Visie op de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in 

Haarlem: samen doen 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/509673) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Samenleving  

  

ter advisering aan de raad 
 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

 

De raad besluit: 

1. De visie op de opvang en maatschappelijke integratie en 

participatie van statushouders in Haarlem vast te stellen. 

2. Akkoord te gaan om de reeds en nog te ontvangen middelen 

voor statushouders in 2016 beschikbaar te houden voor de 

uitvoering in 2017 van het 'Sociaal Programma Statushouders'. 

Het college van B en W zal hiertoe als onderdeel van de 

Jaarrekening 2016 een voorstel doen.  

3. Akkoord te gaan om uitgaven te doen ten behoeve van het 

'Sociaal Programma Statushouders' in 2017 vooruitlopend op 

definitieve besluitvorming in de Kadernota 2017 (bestemming 

jaarrekeningresultaat, Decembercirculaire 2016 en de 

Meicirculaire 2017). Dit binnen de kaders van de Rijks- en 

COA-bijdragen omtrent statushouders.  
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Bestuurlijke context  

Medio april dit jaar werd bij collegebesluit het 'Sociaal programma 

statushouders 2016-2019' vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente de 

maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in onze stad 

wil bevorderen en hoe en met welke middelen zij dit wil doen. Op 28 april 

sloten het Rijk en de VNG het 'Uitwerkingsakkoord verhoogde 

asielinstroom'. Bij dit akkoord stelde het Rijk financiële bijdragen over 

2016 en 2017 vast voor het bevorderen van de integratie en participatie van 

nieuwe statushouders door de gemeenten in ons land.  

 

In de Septembercirculaire 2016 heeft het Rijk de financiële uitwerking 

bekend gemaakt van de toegezegde Rijksbijdragen. Dit is verwerkt in dit 

Raadsstuk. Ook de visie van de gemeente Haarlem op de komst van 

statushouders opgenomen. Over de inhoudelijke uitvoeringsonderdelen 

heeft het college in september een voortgangsrapportage opgesteld. Een 

korte actualisatie daarvan met een voortuitblik op 2017 is bij dit Raadsstuk 

als bijlage toegevoegd.  
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

1. De visie op de opvang en maatschappelijke integratie en 

participatie van statushouders in Haarlem: samen doen, vast te 

stellen. 

2. Akkoord te gaan om de reeds en nog te ontvangen middelen 

voor statushouders in 2016 beschikbaar te houden voor de 

uitvoering in 2017 van het 'Sociaal Programma Statushouders'. 

Het college van B en W zal hiertoe als onderdeel van de 

Jaarrekening 2016 een voorstel doen.  

3. Akkoord te gaan om uitgaven te doen ten behoeve van het 

'Sociaal Programma Statushouders' in 2017 vooruitlopend op 

definitieve besluitvorming in de Kadernota 2017 (bestemming 

jaarrekeningresultaat, Decembercirculaire 2016 en de 

Meicirculaire 2017). Dit binnen de kaders van de Rijks- en 

COA-bijdragen omtrent statushouders.  

 

Het college besluit: 

1. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de 

commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.  
 

 

 

 

Vergadering:  
 

Vergadering BenW d.d. 

15-11-2016 

 

 

 


