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Collegebeleid nieuwkomers 

Inleiding 
Als gemeente willen we graag bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas, ook voor de 
nieuwkomers. Bij alles wat wij doen is een drietal kernwaarden voor ons leidend: zelfsturing, 
duurzaamheid en diversiteit. In de dagelijkse praktijk doen wij wat we kunnen om deze ambitie 
werkelijkheid te maken, vaak in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en gemeenschappen. 
Maar onze rol als overheid is beperkt. Het zijn juist deze inwoners, ondernemers en gemeenschappen 
die het verschil kunnen maken. Het is voor de overheid de kunst zich op een goede manier te 
verhouden tot de waardevolle initiatieven van deze (groepen) mensen. 
 
De programmadoelen die in de kaderstelling benoemd zijn, krijgen door middel van de 

uitvoeringsafspraken in de begroting 2018 verder vorm. Het thema nieuwkomers heeft zijn weerslag 

binnen de programmadoelen van het sociaal domein als ook vitale gemeenschappen. Voor de thema’s 

wonen en economie worden de waarden en de kaderstelling ontwikkeld. De volgende 

programmadoelen uit de kaderstelling sociaal domein en vitale gemeenschappen zijn relevant als het 

om nieuwkomers gaat:  

 Re-integratie en participatie: we doen wat in onze macht ligt om iedereen te laten deelnemen aan 
de gemeenschap, door het inzetten van vormen van werk die aansluiten bij de capaciteiten van 
mensen. 

 Vitaliteit: we ondersteunen gemeenschappen in de eigen ontwikkeling, zodat de vitaliteit van 
gemeenschappen groeit. 

 Participatie van minderheidsgroepen: we zetten in op evenredige participatie van 
minderheidsgroepen. 

 Welzijnswerk: welzijnswerk ondersteunt de toegankelijkheid van het samenleven voor al onze 
inwoners. 

 Inburgering: we stemmen diverse aspecten van inburgering op elkaar af en zoeken naar wegen 
om migranten actief deel te laten zijn van gemeenschappen. 

 
Nieuwkomers 

De gemeente Peel en Maas heeft oog voor alle nieuwkomers, waarbij op twee doelgroepen specifiek 

wordt ingezet, te weten arbeidsmigranten en statushouders. Arbeidsmigranten hebben een 

economische reden om in de regio te zijn. Statushouders hebben een verblijfsstatus op basis van een 

asielaanvraag. Voor beide groepen gelden andere rechten en plichten. Dat betekent dat de overheid 

dan wel de gemeente daarmee andere wettelijke middelen heeft. In de handelwijze van de gemeente is 

het uitgangspunt dat iedere inwoner een zelfstandig bestaan moet kunnen opbouwen. In het 

collegebeleid zijn vier perspectieven leidend: dat van de nieuwkomer, de gemeenschap, de 

maatschappelijke partijen en de gemeente. In deze perspectieven valt de werkgever onder de 

gemeenschap, maar ook onder de maatschappelijke partijen.  

Arbeidsmigranten 

De komst van arbeidsmigranten kent voornamelijk een economische reden. Om te werken is het 

organiseren van huisvesting noodzakelijk. Werk en huisvesting moet in principe gescheiden vorm 

krijgen om een afhankelijkheidspositie te voorkomen, indien dit een langere termijn betreft. Er rust een 

plicht op werkgevers en huisvesters om arbeidsmigranten die zich voor een langere periode willen 

vestigen te begeleiden. Als gemeente kunnen wij faciliteren in dit proces. Daarbij is er ook een 

verantwoordelijkheid dat de arbeidsmigrant zich moet kunnen redden: niet alleen op de werkvloer, maar 

ook binnen de gemeenschap. De arbeidsmigrant kan zelf kennis op doen, al dan niet via 

georganiseerde informatievoorziening. Dit komt de zelfredzaamheid ten goede. Voorlichting over de 

Nederlandse arbeidscultuur, normen en waarden en de regio gecombineerd met taal is efficiënt en 

effectief gebleken.  

Statushouders 

Voor statushouders heeft de gemeente een aantal wettelijke taken. Te beginnen de 

verantwoordelijkheid voor de huisvesting. Daarnaast is het sociale recht gelijk aan dat van iedere 
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Nederlander om te voorzien in bestaanszekerheid. Streven is er samen met de statushouder in te 

voorzien dat dit zelfstandig via betaald werk is. Dit zelfstandige bestaan zal niet vanaf dag 1 mogelijk 

zijn en niet voor iedereen in een zelfde mate. Door middel van voorzieningen zoals de maatschappelijke 

begeleiding van statushouders, het aanbieden van het participatieverklaringstraject en regie te voeren 

op de inburgering spant de gemeente zich in de statushouder zo te faciliteren dat hij in staat wordt 

gesteld dit zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Regie op de inburgering 

De gemeente hanteert het beleid om nieuwkomers zo goed mogelijk over de kernen te spreiden. Om 

contact te hebben binnen de gemeenschap, maar ook om voldoende op de arbeidsmarkt mee te 

komen, is het snel leren van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Om dit te versnellen streeft de 

gemeente een intensivering van de inburgeringstrajecten na. Deze intensievere inburgering is breder 

dan het leren van de taal: informatie over (culturele) gebruiken en contacten met de lokale samenleving 

passen ook in dit programma. Daarnaast is het een activerend beleid: niet alleen (taal)les in een 

klaslokaal, maar aan de hand van de (dagelijkse) praktijk, waar mogelijk door middel van taalstages in 

het bedrijfsleven. Het samen laten smelten van de middelen zoals de maatschappelijke begeleiding, het 

participatieverklaringstraject en de onderdelen van de inburgering kan een uiteindelijk eindresultaat zijn. 

Om dit proces vorm te geven neemt de gemeente een regiefunctie voor de inburgering.  

Door de werkwijze van DUO mogen inburgeringsscholen maximaal € 1.250,- per kwartaal in rekening 

brengen voor het aanbieden van een inburgeringstraject. Dit staat gelijk aan +/- 10 uur inburgeringsles 

per week. Dit aantal lesuren belemmert een snelle inburgering. Als gemeente zullen we dan ook voor 

de uitvoering in overleg met de inburgeringsscholen, Vorkmeer (voor maatschappelijke begeleiding en 

uitvoering van de participatieverklaring) en DUO kijken welke mogelijkheden er zijn tot een integraal en 

intensiever inburgeringsprogramma op vaste dagen. Deze wens is geuit door werkgevers en de 

kinderopvang. 

Deze regie heeft gevolgen voor de maatschappelijke partijen die actief zijn als het om nieuwkomers 

gaat. Maatschappelijke partijen erkennen het belang om regie te voeren. Het inhoud geven aan deze 

regiefunctie krijgt in overleg verder vorm.  

Hierbij respecteren we nadrukkelijk de eigenstandige verantwoordelijkheid van gemeenschappen om 

nieuwkomers op te vangen in de eigen gemeenschap. Onze inzet is in die zin aanvullend aan de 

mogelijkheden van de gemeenschap. 

Ontmoeting 

Je moet elkaar tegen komen om elkaar te leren kennen. Het ontmoeten van mensen met een 

verschillende (culturele) achtergrond bevordert de sociale cohesie in de gemeenschap. Het vorm geven 

van ontmoeting krijgt een plek in de participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding en op de 

werkvloer. Taal maakt de communicatie mogelijk en verlaagt drempels en is daarom essentieel voor 

alle nieuwkomers om deel uit te kunnen maken van de samenleving en de gemeenschap. Hier is een 

gezamenlijk belang in voor de nieuwkomer zelf, de gemeenschap en werkgevers. Hierbij respecteren 

we nadrukkelijk de eigenstandige verantwoordelijkheid van gemeenschappen om nieuwkomers op te 

vangen in de eigen gemeenschap. Onze inzet is in die zin aanvullend aan de mogelijkheden van de 

gemeenschap. 

Wij maken werk van Werk 

Het streven is om mensen zo veel mogelijk aan het reguliere arbeidsproces deel te laten nemen. Hierbij 

kijken we naar individuele wensen, kansen en mogelijkheden en zoeken we actief de verbinding met de 

werkgevers. Het netwerk Wij maken werk van werk is daar bij uitstek het podium voor. Waar reguliere 

arbeid, al dan niet door middel van scholing niet haalbaar blijkt, faciliteren en bemiddelen we 

nieuwkomers om het deelnemen aan de samenleving zo veel mogelijk zelfstandig vorm te geven en de 

eigen talenten, kennis, kunde en vaardigheden voor de lokale gemeenschap in te zetten.  
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De gemeenschap 

De vitaliteit van de gemeenschappen is een groot goed. Deze vitale gemeenschappen denken na over 

hun eigen toekomst. In dit ontwikkelproces, dat door de gemeente gestimuleerd wordt onder andere 

door de werkplaats gemeenschapsontwikkeling, is het thema nieuwkomers ook geagendeerd. Door 

gemeenschappen te voorzien van informatie over nieuwkomers kunnen zij – als dat al niet gebeurt – 

zich een beeld vormen van en nadenken over hun rol en bijdrage aan het opnemen van nieuwkomers in 

de eigen gemeenschap . Dit informeren krijgt op verschillende wijzen vorm in contact met de 

dorpsoverleggen en door de vragen die spelen te beantwoorden. Of door het stimuleren van ontmoeting 

door ondersteuning van gemeenschapsinitiatieven en in de eerste begeleiding van statushouders oog 

te hebben voor de omgeving. Initiatieven zoals het Dorpsoverleg van Kessel samen met de bibliotheek 

heeft genomen moeten we als gemeente vooral de ruimte geven. We stimuleren en faciliteren de 

kennisuitwisseling bijvoorbeeld door het in beeld brengen van deze ontmoeting in de vorm van het 

vertellen van deze verhalen. 

Kabinet Rutte III 

Het kabinet is voornemens om gemeenten verantwoordelijkheid te geven in een ‘activerend systeem 

van voorzieningen’ voor statushouders. Dit moet een begeleide toegang tot de verzorgingsstaat 

inhouden. De gemeente int de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en 

de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Er volgt een toets-

moment, waarna iemand kan uitstromen die zichzelf kan redden op de arbeidsmarkt. Iemand die niet 

slaagt voor de toets, stroomt in principe nog niet uit, aldus het regeerakkoord. De wijze waarop 

inburgeringscursussen worden gegeven en de examens worden getoetst, zal worden herzien waarbij 

kwaliteit, effectiviteit en handhaving van belang zijn.  

Wettelijke taak en middelen 

In het regeerakkoord is vooral aandacht voor statushouders en de plichten die zij dienen na te komen. 

Als Peel en Maas kiezen we voor alle nieuwkomers, de aantallen arbeidsmigranten zijn een veelvoud 

zijn van het aantal statushouders. We spreken dan ook van het organiseren van een basisstructuur 

waarbij de capaciteiten van de nieuwkomer centraal staan. De recente wetswijziging van de Wet 

Inburgering en de in het regeerakkoord aangekondigde veranderingen pakt de gemeente Peel en Maas 

op vanuit de kaders van de waardeoriëntatie en kaderstelling. 

Uitvoeringsplan 

Om tot uitvoering van het bovenstaande te komen wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het 

uitvoeringsplan stelt de vier perspectieven als uitgangspunt. Tussen deze perspectieven bestaat een 

zekere wisselwerking. Dit komt tot stand door de overdracht van kennis en informatie. Om dit tot stand 

te brengen kiezen we voor storytelling als methode. Dat kan ondersteund worden door verhalen op te 

tekenen, door fotografie of video in beeld te brengen.  
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Overdracht van kennis en informatie heeft invloed op beeldvorming 



  
Collegebeleid nieuwkomers  Pagina 4 van 4 

In dit uitvoeringsplan volgt een overzicht van een aantal landelijke onderzoeken die de basis voor 

trends en ontwikkelingen vormen. Op basis van deze analyse lukt het slechts in beperkte mate om 

een vertaling naar de schaal van Peel en Maas te maken. Reden is dat uit de gemeentelijke 

administratie een aantal van deze cijfers momenteel niet op te stellen zijn. Ook dat aspect krijgt 

aandacht in het uitvoeringsplan. Verder worden de (nieuwe wettelijke) taken vastgelegd in 

werkprocesbeschrijvingen. Dit gebeurt in samenspraak met betrokken uitvoeringsorganisaties. 

Hierbij is ook de aandacht voor de Wet bescherming persoonsgegevens. 


