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Participatieplan

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op L7 augustus jl heeft u van het college een brief ontvangen waarin de voortgang van het project

huisvesting statushouders is beschreven. In deze brief informeert het college u over de voortgang van

dit project, op de onderdelen participatietraject, de maatschappelijke begeleiding van statushouders en

de algemene planning.

Pa rtici patie huisvesti ng statushouders
Het college heeft een extern adviseur ingehuurd om een gedegen participatieplan op te stellen. Dit
participatieplan is als bijlage toegevoegd aan deze brief. Volgens dit plan vindt er participatie plaats op

twee onderdelen; 1)de fysieke inpassing van de woningen en de openbare ruimte van Blekersveld en

2) het verwelkomen van de nieuwe inwoners en de integratie. Deze onderdelen lopen in elkaar over.

Participatieavond
Het college heeft ervoor gekozen om te starten met een online participatiebijeenkomst in de week van

26 - 30 oktober. Een uitnodiging aan inwoners wordt verzonden in de week van 12 - 16 oktober.

Tijdens de online participatiebijeenkomst worden inwoners geraadpleegd over de inrichting van de

locatie en het ontwerp van de bouw. Daarnaast worden de inwoners geTnformeerd en geraadpleegd

over de integratie van statushouders. Inwoners kunnen alvast hun idee ideeën/initiatieven inbrengen

over de begeleiding en integratie van statushouders.

De inbreng van de inwoners wordt meegenomen. Terugkoppeling van de avond wordt gedaan per

brief.

Begeleidi ngscom missie
Na de participatieavond wordt een begeleidingscommissie samengesteld. Deze begeleidingscommissie

bestaat uit inwoners en andere belanghebbenden zalzich voornamelijk bezig houden met de

begeleiding en integratie van statushouders. Tijdens de startfase wordt de commissie begeleid door

een externe gespreksleider.
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Maatschappelijke begeleiding statushouders door Vluchtelingenwerk
Statushouders met een verblijfsvergunning vormen een bijzondere groep migranten.
Met name het onvrijwillig vertrek uit het land van herkomst en de ervaringen die opgedaan zijn tijdens
de toelatingsprocedure maken dat maatschappelijke begeleiding voor deze doelgroep van groot belang
is. Voor een optimale participatie in de samenleving draagt Vluchtelingenwerk West en Midden
Nederland gedurende de eerste twee jaar van huisvesting zorg voor deze maatschappelijke
begeleiding.
Vluchtelingenwerk vervult een actieve rol in het begeleiden van statushouders bij het wegwijs maken
in de Nederlandse samenleving. Verbinding en ontmoeting staan daarbij centraal. Vluchtelingenwerk
maakt daarom deel uit van de begeleidingscommissie.

Planning
In de collegebrief van augustus is een planning aan u voorgelegd. Deze is niet meeractueel. Hierbij
informeren wij over de nieuwe planning:

Informeren van de provincie Maandelijks ambtelijk overleg
Wethouders hebben op 17 september de GD
geïnformeerd.
Start week 44
Loopt continu
Gereed naar verwachting november
Op z'n vroegst oktober, de uitvraag is gedaan
naar drie mogelijke partners.
Afhankelijk van contract met partner, gereed na
de participatie
Naar verwachting raadsvergadering van
december.

Indienen aanvraag om omgevingsvergunning :

Raadsvoorstel saneri ng

Wij hopen u, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd

Participatie belang hebbenden :

Contact maatschappelijke partners :

Uitvraag offertes en gunning sanering
Overeenkomst sluiten met partner

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders oemendaal,
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, burgemeester

, secretaris


