Asiel en Integratie
Tijdens de U10-collegebijeenkomst op 29 september 2015 bleek bij de gemeenten behoefte te zijn
aan meer regionale afstemming over het vervolgtraject na crisis- en noodopvang van vluchtelingen.
Deze behoefte is daarna verder verkend, er zijn gezamenlijke acties in gang gezet en wordt
toegewerkt naar een bestuursovereenkomst. Deze activiteiten worden afgestemd met de U16gemeenten via de bestuurstafels Wonen en Sociaal domein.
Verkenning vluchtelingenproblematiek
Door de verhoogde asielinstroom zijn gemeenten voor een extra inspanning gesteld op gebied van
huisvesting en integratie. Daarbij hebben zij gebruik gemaakt van de nieuwe stimuleringsregelingen
voor extra huisvesting, maar het bleek vaak moeilijk om hiermee tot een sluitende financiering te
komen en het streven naar gemengde bewoning bleek ook een bottleneck. Ook de tekortschietende
doorstroming van asielzoekers naar onderwijs en arbeidsmarkt vormde aanleiding voor onze
gemeenten om samen aanvullende maatregelen te nemen.
Gezamenlijke activiteiten


Op 23 maart vond een werkconferentie over huisvestingsarrangementen voor vluchtelingen plaats.
Deze goed bezochte bijeenkomst was gericht op kennisuitwisseling en om concrete problemen
van gemeenten te helpen oplossen, samen met gespecialiseerde ontwerp- en adviesbureaus uit de
bouw- en architectuurwereld.



Hierna zijn door onze gemeenten beperkende regels en uitvoeringspraktijken in kaart gebracht en
is een gezamenlijke lobby gevoerd voor een verbeterd uitwerkingsakkoord over de verhoogde
asielinstroom.



Op 22 juni 2016 vond in het gemeentehuis van Woerden een geslaagde werkconferentie plaats
over de integratie van vluchtelingen in de regio Utrecht. In workshops is dit thema verder
uitgediept voor de onderwerpen omgaan met weerstand, culturele integratie, integratie door
maatschappelijke begeleiding, onderwijs, werk en inkomen.



Om kennis van gemeenten en betrokken instellingen te delen en samen te werken aan
gezamenlijke acties, zijn enkele werkgroepen gestart.



In november hebben de U-16 gemeenten in een gezamenlijke brief aan het Rijk bezwaar gemaakt
tegen het wetsvoorstel om een deel van de verblijfskosten voor asielzoekers in een COA-opvang
voortaan te verhalen op de gemeenten.

Bestuurlijke afspraken
Om de bestuurlijke samenwerking in onze regio te markeren hebben onze gemeenten afgesproken om
hierover een bestuursovereenkomst met elkaar aan te gaan. Om de uitgangspunten in de
overeenkomst daadwerkelijk te realiseren wordt reeds toegewerkt naar een concreet plan van aanpak,
waarin de verschillende onderdelen hieruit concreet worden uitgewerkt. In dit kader wordt toegewerkt
naar afspraken met het COA om ‘de doorlopende lijn’ van opvang naar huisvesting en integratie
binnen onze regio mogelijk te maken.

