
      
Motie update integratiebeleid 

 

 

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 2 november 2015, 

besprekende de Programmabegroting 2016-2019 

 

 

Constaterende dat: 

● Er sprake is van een grote stroom vluchtelingen naar Europa; 

● Een deel van deze mensen toevlucht zal zoeken naar Nederland en dus 

Enschede; 

● De raad heeft besloten een AZC te huisvesten in Enschede, welke naar 

verwachting in september 2016 operationeel is; 

 

Overwegende dat: 

● Het waarschijnlijk is dat een groot deel van de vluchtelingen in Nederland 

uiteindelijk een verblijfsvergunning zal krijgen; 

● Snel beginnen met integreren van grote waarde is, voorkomt dat mensen in het 

AZC niets (mogen) doen en snel integreren een opmaat is voor een zinvol 

bestaan; 

● Middelen en mogelijkheden voor integratie vanuit het Rijk (nu nog) beperkt 

zijn; 

● In de periode dat besluitvorming rond het AZC plaats vond, veel mensen en 

organisaties zich al hebben gemeld om hun hulp te bieden voor het 

ondersteunen en laten integreren van vluchtelingen; 

● Naast integratiebeleid, de huidige stroom vluchtelingen invloed zal hebben op 

andere beleidsterreinen zoals de woonvisie en sociaal-economisch beleid; 

● Deze onderwerpen dus betrokken moeten worden om succesvolle integratie 

mogelijk te maken; 

 

Draagt het college op: 

● In december 2015 een overzicht te delen met de raad van lopende initiatieven 

en aangemelde initiatieven vanuit de samenleving; 

● De periode tot maart 2016 gebruiken om het debat met de stad, diverse 

belangengroeperingen en initiatiefnemers aan te gaan over het integratiebeleid 

in de vorm van raadsateliers; 

● In april 2016 met een voorstel om te komen tot een nieuw integratiebeleid en 

deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, inclusief een procesvoorstel 

voor mogelijk noodzakelijk aanpassingen van gerelateerde beleidsdocumenten; 

● Daarbij rekening te houden met het lopende proces van het inpassen van het 

AZC en de uitkomst van dat proces zorgvuldig mee te nemen in het te herziene 

beleid. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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