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Soort advies: gevraagd of 
ongevraagd 

Ongevraagd advies. 

Doel van het advies Aanvullende adviezen ter versterking samenhangende aanpak 
statushouders in Ooststellingwerf. 

Samenvatting van het 
advies 

De ASDO wenst actief betrokken te worden bij de advisering 
samenhangende aanpak statushouders en vraagt aandacht voor een 
aantal ontbrekende zaken in de memo van 05-12-2018. 

Context In de memo van 05-12-2018 wordt een heldere beschrijving en 
probleemanalyse gegeven van de doelgroep statushouders in 
Ooststellingwerf. Op ons verzoek heeft mevrouw M. Eizenga de 
ASDO op 10 december jl. nader geïnformeerd over de  inhoud van 
de memo. Teneinde meer regie en samenhang te realiseren ter 
voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet wordt een eenjarig 
pilotvoorstel beschreven met concrete doelen en activiteiten voor 
2019. De ASDO mist een aantal zaken in dit kader. 

Impact van de aanvraag op 
de inwoners c.q. specifieke 
doelgroep van de 
gemeente Ooststellingwerf 

Meer aandacht voor de positie van vrijwilligers bij de begeleiding 
van statushouders en de positie en ondersteuning van de 
statushouders op langere termijn. De adviesrol van de ASDO op dit 
beleidsterrein. 

Overwegingen die tot het 
advies leiden 

De Adviesraad is, naar onze mening ten onrechte,  niet betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de memo met 
beleidsvoornemens voor een meer samenhangende aanpak van 
statushouders en mist een aantal zaken die van belang zijn om het 
beoogde doel te bereiken. 

Adviezen aan het college 
van B&W 

1. De Adviesraad zou graag een adviserende rol willen hebben 
bij het beleid inzake de samenhangende aanpak van 
statushouders; 

2. In Ooststellingwerf zijn veel vrijwilligers formeel en 
informeel op vele wijzen betrokken bij de ondersteuning van 



statushouders. Een overzichtelijk beeld hiervan ontbreekt 
echter op dit moment. Wij verzoeken het college de positie 
van de vrijwilligers in kaart te brengen en hen uit te nodigen 
voor een gezamenlijke bijeenkomst en actief te bevragen 
inzake de begeleiding van statushouders. Dit gaat verder 
dan een gesprek met de stakeholders zoals in de memo 
aangegeven; 

3. De Adviesraad is benieuwd naar het concrete stappenplan 
om de noodzakelijke regierol van het Gebiedsteam binnen 1 
jaar te realiseren onder leiding van een specialistische 
Gebiedsteammedewerker; 

4. De Adviesraad mist de visie op een concreet 
ondersteuningsaanbod wanneer er voor de statushouder 
geen voortgang meer zit in het Persoonlijk Integratie Plan. 
De kwetsbare zelfredzaamheid van de statushouder vraagt 
om een langjarige ondersteuning op het gebied van 
maatschappelijke, financiële en educatieve 
(talige)ondersteuning. Het bevreemdt de Adviesraad dat bv. 
het Digitaalhuis per december jl. voor een aantal 
statushouders is ingeperkt tot een aanbod van slechts 1 keer 
2 uur taalondersteuning per week vanuit het Friesland 
College. Terwijl de memo benadrukt dat het niet of 
onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een flinke 
belemmering vormt voor de integratie. 

Suggesties aan het college 
van B&W 

De Adviesraad heeft geen duidelijk beeld van de in de memo 
genoemde klankbordgroep. Het College zou kunnen overwegen een 
lid van de Adviesraad toe te voegen aan de klankbordgroep. 

Opmerkingen ter zijde De Adviesraad is van mening dat de memo al een aantal uitstekende 
bouwstenen aanlevert voor een samenhangende aanpak van 
statushouders (integraal werken vanuit PIP, inzet sleutelpersonen, 
ontwikkelen van een structurele visie) en hoopt dat de adviezen van 
de Adviesraad o.a. betrokken worden bij de uitvoering van de pilot 
in 2019. 
Daarnaast hoopt de Adviesraad van uw College te horen of de pilot 
2019 voor Rijkssubsidie in aanmerking gaat komen. 
Tenslotte gaat de Adviesraad er vanuit dat de financiële post 
“Opvangen tekort budget VWNN” ad € 19.200,00 als eenmalig  
incident moet worden beschouwd. In de oorspronkelijke memo 
betrof het hier de post “Financiële ondersteuning statushouders”. 
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