Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
Onderwerp: schriftelijke vragen ex. artikel 32 RvO
Schinveld, 2 februari 2019
Geacht College,
In de aanloop naar de fusie hebben de leden van D66, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad van de voormalige gemeente Onderbanken, in de gemeenteraad van
Onderbanken unaniem draagvlak verkregen voor de alom bekende ‘motie kinderpardon’. Wij
hebben begrepen dat een identieke motie in de gemeenteraden van Schinnen en Nuth geen
meerderheid heeft gekregen cq. niet ingediend is. Dit gegeven baart ons zorgen in het licht
van de gemeentelijke opgave op het gebied van de inburgering van statushouders.
Inmiddels is - wat onze fractie betreft - gelukkig voorzien in een aanpassing van de
kinderpardonregeling in de geest van de motie zoals die door talloze gemeenten is
verzonden naar staatssecretaris Halbers. Maar hierbij is de opgave voor de opname en
integratie van statushouders natuurlijk niet afgerond.
In bijgaand krantenartikel uit Dagblad de Limburger van 2 februari worden de prestaties en
de opgave voor gemeenten, voor zover het de integratie van statushouders betreft,
beschouwd door de ketenregisseur statushouders, dhr. Luc Winants. Het algemene beeld
welk dhr. Winants in het artikel schets, stemt ons somber.
Voorgaande brengt onze fractie tot de volgende vragen:
1. Is er reeds een afspraak met de ketenregisseur statushouders dhr. Winants gemaakt?
Zoniet, bent u voornemens die op korte termijn te maken?
2. Kunt u de raad informeren over de bevindingen van dhr. Winants over de wijze
waarop de gemeente Beekdaelen haar zorg voor de integratie van statushouders
vorm en inhoud geeft, zodra er een afspraak met de ketenregisseur statushouders
heeft plaatsgevonden?
3. Erkent het College het belang van een goede inburgering van statushouders?
4. Hoe zorgt het College ervoor dat inburgeraars niet onder de radar verdwijnen?
5. Op welke wijze brengt het college in kaart hoe de integratie van statushouders
verloopt? Wat zijn hierbij de bevindingen?
6. In hoeverre is de gemeente Beekdaelen gereed voor de uitvoering van het
inburgeringsplan 2020? Hoe zorgt het College ervoor dat een en ander leidt tot een
soepele uitvoering?
7. Op welke wijze gaat het College cq. de coalitie het beleid ten aanzien van de opvang
en de inburgering van statushouders in zijn algemeenheid vormgeven, welke
handvatten gaat u de inburgeraars geven en gedurende welke periode voelt het

College zich verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van de inburgerende
statushouders?

Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat de vragen die wij stellen op grond van artikel 32
van het Reglement van Orde conform de afgesproken procedure beantwoord worden.
Met vriendelijke groet,
Rodney Swelsen
Fractievoorzitter D66

Bijlage: krantenartikel 2 februari 2019 Dagblad De Limburger

