MOTIE
Datum:
…
Agendapunt:
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de implementatie van de wet inburgering
Raadsdossier: 293
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
- Per 1 januari 2022 de regie voor inburgering bij de gemeente komt te liggen;
- Gemeenten via het gemeentefonds van het rijk een bijdrage krijgen om invulling te geven aan de
inburgeringstaken;
- Het College van B en W de raad geen procesvoorstel/startnotitie voor de totstandkoming van het
gemeentelijke inburgeringsbeleid heeft voorgelegd;
- Divosa een model Plan van Aanpak heeft opgesteld voor de gemeentelijke implementatie van de
nieuwe Wet inburgering;
- Het College van B en W zegt het model van Divosa te volgen;
- Het College van B en W (in afwijking van het Divosa model) van mening is dat voor het
inburgeringsbeleid geen nadere kaderstelling door de raad hoeft plaats te vinden;
- Het College van B en W (in afwijking van het Divosa model) geen lokale verordening voorbereidt;
Overwegende dat:
- De uitvoering van de inburgering afgelopen jaren door het rijk voor een belangrijk deel aan
marktpartijen is overgelaten;
- Marktpartijen ernaar neigen alleen de groep te bedienen bij wie het snelst en tegen de laagste
kosten het meeste succes kan worden verwacht, waardoor het huidige aanbod incompleet is;
- Er op dit moment onvoldoende afstemming is tussen de verwachtingen van de school en de
overheid, waardoor nieuwkomers met tegenstrijdige verwachtingen worden geconfronteerd;
- Het College van B en W verschillende relevante lokale maatschappelijke organisaties betrekt bij de
beleidsvoorbereiding;
Spreekt uit:
- Dat een goede inburgering en integratie van nieuwkomers van groot belang is voor Lelystad;
- De inburgering van nieuwkomers in Lelystad na 1 januari 2022 daadwerkelijk te willen verbeteren
ten opzichte van de huidige situatie;
- Dat het lokale inburgeringsbeleid daarom meer dient te omvatten dan alleen een inkoopvraagstuk;
Draagt het college op:
- De raad te informeren:
1. Hoe het nieuwe lokale inburgeringsbeleid zal afwijken van (en verbeteren op) het landelijke
beleid van de afgelopen jaren;
2. Hoe inburgering, en met name de zelfredzaamheidsroute, wordt ingebed in (het integraal
werken in) het sociaal domein;
- De raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven op in ieder geval de volgende
punten:
1. De keuze om (delen van) de uitvoering, zoals financieel ontzorgen of taalonderwijs, zelf uit
te voeren, dan wel uit te besteden aan lokale samenwerkingspartners, dan wel uit te
besteden aan marktpartijen;
2. De invulling van de regievoering door de gemeente;
- Dit zodanig tijdig te doen dat eventuele zienswijzen nog kunnen worden meegenomen in het vanaf 1
januari 2022 te voeren beleid;
En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:

PvdA

