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Onderwerp:
Ondertekening bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen regio Utrecht

Kennisnemen van:

Het voornemen van het college een bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen regio
Utrecht te ondertekenen en kennis te nemen van de wijze waarop in Woerden een integrale opvang van
statushouders wordt ontwikkeld.

Inleiding:

Tijdens de U10 bestuurstafel sociaal domein op 23 september en de U10 bestuurstafel wonen op 29
september is ingestemd met het aangaan van een bestuursovereenkomst over de huisvesting en integratie
van vluchtelingen in de regio Utrecht en met de concepttekst hiervoor. Daarbij is de brede wens geuit om
deze aan te gaan met alle U16-gemeenten. Tijdens de verdiepingssessies op de U10-collegedag van 4
oktober is deze conclusie verder bevestigd.

Kernboodschap:

Op dit moment wordt gewerkt aan betreffende bestuursovereenkomst. Een concept is inmiddels aan de 16
Utrechtse gemeenten aangeboden met het verzoek de bereidheid uit te spreken de overeenkomst te
ondertekenen. Het college van Woerden heeft in de collegevergadering van 25 oktober 2016 besloten de
overeenkomst te willen ondertekenen.
Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst worden regionaal een kader vastgesteld met
betrekking tot het huisvesten en integreren van vluchtelingen in de regio. Uitgangspunt is dat vluchtelingen
die in de regio worden opgevangen ook in de regio worden gehuisvest als zij een verblijfstatus krijgen. De
overeenkomst bevat integrale afspraken betreffende de huisvesting, de maatschappelijke begeleiding en
participatie, onderwijs - educatie - inburgering en werk 8. inkomen.
Uw raad heeft op voorspraak van het college op 26 mei 2016 besloten versneld te voldoen aan de
taakstelling huisvesting statushouders (zie raadsbesluit 16R.00289). Daartoe is een afzonderlijk project in
het leven geroepen dat een integrale aanpak ontwikkelt waardoor statushouders optimaal kennis kunnen
maken met de Woerdense samenleving en daaraan kunnen gaan deelnemen onder andere door onderwijs
te volgen dan wel betaald werk te verrichten. Bij de integrale aanpak worden relevante partijen intensief
betrokken, zoals het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH), Ferm Werk, Wij zijn Woerden en het
Taaihuis. Met hen wordt gesproken over de inhoudelijke uitgangspunten bij de opvang en integratie van

nieuwkomers en over de taakverdeling en de coördinatie daarbij. De bestuursovereenkomst is in lijn met
het proces dat in onze gemeente wordt doorlopen.

Vervolg:

Op het moment dat nadere afspraken in onze gemeente zijn gemaakt en de bestuursovereenkomst is
ondertekend zullen wij de raad nader informeren. Wij verwachten dat dat uiterlijk medio januari 2017 het
geval zal zijn.

Bijlagen:

De secretaris

De burgemee

drs. M.H.J. van

V.J.H.

