Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Betreft: gevraagd advies op Visie en doelstellingen integratie statushouders,
gemeente Putten 2019 – 2023

Putten, 21 december 2018

Geacht College,
De participatieraad heeft uw adviesaanvraag over het rapport Visie en doelstellingen integratie
statushouders, gemeente Putten 2019 – 2023 in goede orde ontvangen. Na voorafgaand contact met
onze werkgroep Participatiewet hebben wij de materie besproken in onze vergadering van 17
december jongstleden en we komen tot het volgende advies:
Wij ervaren het rapport als een helder, goed gestructureerd document, in een taal die toegankelijk is.
In de aanleiding (hoofdstuk 1) noemt u twee verantwoordelijkheden: de maatschappelijke
begeleiding en de uitvoering van het participatieverklaringstraject. Beide onderdelen zijn in het
rapport terug te vinden, maar het participatieverklaringstraject mag wel explicieter aan de orde
gesteld. Het woord komen we nergens meer tegen in het rapport.
Naar verluidt verandert de wetgeving. Wij raden aan in dit rapport aan te geven in hoeverre de
gemeente Putten hierop anticipeert.
Wij waarderen het streven een eigen Puttense visie te verwoorden waarin deze gemeente zich wil
onderscheiden van andere. In die visie herkennen wij de betrokkenheid op de kwetsbare burger die
een statushouder nu eenmaal is. Wij onderkennen ook dat het bereiken van de doelstellingen die
volgen uit de visie sterk afhankelijk zijn van de startsituatie en de inzet van de statushouder: een
analfabeet heeft uiteraard een schier onmogelijke achterstand om in te halen. Terecht spreekt het
rapport van maatwerk.
Het hart van de visie is de inzet op taal. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de sleutel
tot de andere doelen. Wij adviseren dan ook sterk sturend op te treden bij de keuze van een
inburgeringscursus.

Ons valt op dat u op tal van terreinen een beroep op vrijwilligers doet, bijna onevenwichtig veel in
een situatie waar de gemeente toch controle op het proces wil hebben. Wij pleiten voor een goede
coördinatie: per adres één regisseur.
Zorg daarnaast voor een goede toerusting van de vrijwilligers. Zet daarop in en blijf monitoren. Zorg
bij een evaluatie voor meetbare resultaten.
Het valt ons op dat u geen gebruik maakt van de ervaringen van eerdere statushouders.
Gebruikmaking van deze expertise is wel een landelijk geadviseerd aspect. Wij adviseren u deze bron
zeker aan te boren: zij vinden waarschijnlijk makkelijker ingang bij taal- en lotgenoten en zij krijgen er
een belangrijke vrijwilligersrol bij: een win-winsituatie.
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn, ten gunste van de nieuwe bewoners van Putten, de
statushouders.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Jaap Plomp
secretaris

