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ONDERWERP 

 
1. Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014. 
 
2. Beëindiging van de aanspraak op subsidies voor integratie per 1-1-2015.  
 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Uw raad besloot op 9 februari 2011 om het ‘Actieprogramma Integratie 2012-2014’ terug te 
brengen van 21 tot 3 thema’s. Dit vanwege de conclusie dat na jarenlange extra aandacht het 
thema integratie voldoende is ingebed in het reguliere gemeentelijk beleid. De resterende drie 
thema’s zijn:  
 
1. Beeldvorming 

o De subsidieverordening welzijn, onderdeel integratie wordt aangepast, in samenspraak met 
netwerkpartners en actief onder de bevolking uitgedragen.  

o Jaarlijks jagen we één activiteit aan. 
 
2. Kennis(verknoping) 

o Jaarlijks aanjagen, organiseren van één interactieve training of bijeenkomst voor 
kennis(verknoping) met thema’s als zorg, opvoeding, arbeidsmigranten, vluchtelingen. 

 
3. Arbeidsmigranten en vluchtelingen. 

o Starten van een Pools spreekuur bij de Vraagwijzer. 
o Vergaren en delen van informatie over de groepen via netwerkpartners: werkgevers, 

werknemers, professionals op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
 
Eind 2013 is een voortgangsrapportage opgesteld over de voortgang van de uitgezette initiatieven. 
De conclusie uit deze voortgangsrapportage is dat voor bovengenoemde thema’s weinig animo is 
vanuit de Weerter gemeenschap. Met dit voorstel maken we de balans op en stellen we een 
bijstelling van dit beleidskader voor. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Evaluatie Actieprogramma Integratie 2007-2011  
Uit de evaluatie van het Actieprogramma Integratie 2007-2011 bleek dat de meeste van 21 
benoemde actiepunten inmiddels werden uitgevoerd binnen de reguliere beleidsterreinen. Beleids-
terreinen zoals onderwijs, werkgelegenheid, jeugd, veiligheid, sport en wijkgericht werken. De 
gemeenteraad van Weert besloot naar aanleiding van deze evaluatie op 9 februari 2011 om het 
‘Actieprogramma Integratie 2012-2014’ terug te brengen van 21 tot de bovengenoemde 3 thema’s.  
 
Voortgangsrapportage Actieprogramma Integratie 2012-2014  
De algemene conclusie die we uit deze voortgangsrapportage trekken is dat, daar waar we dachten 
dat extra inspanningen nodig zouden zijn, gebleken is dat er voor die thema’s weinig animo is 
vanuit de Weerter samenleving. De actiepunten uit het integratiebeleid zijn voornamelijk aanbod-
gericht, niet vraaggericht. Het Pools spreekuur is bijvoorbeeld ontstaan op initiatief van netwerk-
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partners, niet vanuit de Poolse gemeenschap. In de praktijk blijkt dat er vanuit de Poolse gemeen-
schap nauwelijks vraag is voor dit spreekuur. Het advies is dan ook om het beleid meer vraag-
gericht te maken. Dat past binnen het thema ‘Welzijn nieuwe stijl’ en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het is gerechtvaardigd om te concluderen dat we niet langer op de 
ingeslagen weg voort moeten gaan. 
 
NOOT: Deze voortgangsrapportage heeft in 2013 op de TILS lijst gestaan met het nummer 783. 
Volledigheidshalve is de voortgangsrapportage ook als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
 
Update op voortgangsrapportage Actieprogramma Integratie 2012-2014  
Na het vaststellen van de voortgangsrapportage is een van de toegekende subsidies met betrek-
king tot het thema beeldvorming door de aanvrager teruggegeven aan de Gemeente Weert. Dit 
omdat de initiatiefnemer geen vrijwilligers bij elkaar kreeg. 
 
Algemene conclusie Actieprogramma Integratie van 2007 tot en met 2013 
Algemeen kan worden gesteld dat in het Weerter beleid de meeste voorzieningen, acties en activi-
teiten, die we als gemeente ontplooien, breed worden uitgezet. Het integrale karakter van ons 
(integratie-)beleid houdt in dat ambtenaren en collegeleden binnen de eigen portefeuille verant-
woordelijk zijn (geworden) voor een deel van de uitvoering. Niet exclusief gericht op allochtonen of 
migranten, niet specifiek etnisch gericht. Voorbeelden hiervan zijn het wegnemen van onderwijs-
achterstanden of de aanpak van verstoorde relaties tussen buurtbewoners.  
 
Daar waar wel specifiek acties aan de orde zijn, vinden deze plaats binnen reguliere taakvelden. Ze 
worden echter niet meer geoormerkt als ‘integratiebeleid’. Voorbeelden hiervan zijn de ‘allochtone 
ouderenadviseur’ en de aanpak van de risicojeugdgroep.  
 
Openbare informatiebijeenkomst 
Op 9 januari 2014 hebben wij een openbare informatiebijeenkomst over het integratiebeleid 
georganiseerd. Een verslag van de bijeenkomst vindt u als bijlage. Betrokken zelforganisaties en 
belanghebbenden werden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over het voornemen van het 
college om geen nieuw Actieprogramma Integratie meer op te stellen na 2014. Na de presentatie 
was er een discussie. De meningen en adviezen van betrokken organisaties zijn meegenomen in 
het definitieve advies om geen nieuw actieprogramma integratie op te stellen na 2014. 
 
Overgangsperiode en zorgen 
Het merendeel van de aanwezigen gaf aan dat integratiebeleid niet zonder meer kan worden 
beëindigd. Echter op herhaaldelijke vraag wat ze dan missen en waar ze knelpunten verwachten, 
konden de aanwezigen geen concrete antwoorden geven. Wel gaven ze aan dat een overgangs-
periode wenselijk is. De aanwezigen is verteld dat 2014 wordt gebruikt als overgangsjaar. In 2014 
blijft het bestaande Actieprogramma Integratie en de subsidieverordening, met betrekking tot het 
thema integratie, van kracht.  
Daarnaast hebben diverse aanwezigen aangegeven zich zorgen te maken of er voldoende aandacht 
zal zijn voor de vragen en problemen met betrekking tot minderheden binnen de bestaande 
beleidsvelden van de Gemeente Weert. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is getracht dit 
gevoel weg te nemen. De aandacht voor specifieke (allochtone) vraagstukken blijft onverminderd 
voortbestaan, zonder dit expliciet integratiebeleid te noemen. Wij delen de mening van de 
aanwezigen dat het belangrijk is dat de gemeente in de toekomst wel een centraal aanspreekpunt 
behoudt. 
 
Wijziging Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen 
In de ‘Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen’ staat in hoofdstuk 4, onder 4.4.3, het beleids-
thema ‘Integratie’. De subsidieregelingen voor het beleidsterrein integratie staan in de ‘Deel-
subsidieverordening Welzijn 2013’, in hoofdstuk 4 ‘Integratie’. Deze deelsubsidieverordening is 
onderdeel van de ‘Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013’. Als akkoord 
wordt gegaan met het voorstel om geen nieuw actieprogramma integratie op te stellen na 2014, 
dan moet bovengenoemde deelsubsidieverordening worden aangepast. Concreet betekent dit dat 
hoofdstuk 4 van de deelsubsidieverordening Welzijn per 1-1-2015 komt te vervallen. Het 
raadsbesluit wordt als bijlage toegevoegd aan de ‘nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen’. 
 
Specifiek benoemde subsidies 
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Binnen de deelsubsidieverordening Welzijn 2013 staan in hoofdstuk 4 Integratie, twee subsidies 
gekoppeld aan een specifieke organisatie.  
Deze organisaties zijn: 

1. Stichting Turks Cultureel Centrum Weert, voor het organiseren van het Internationaal 
kinderfeest (€5.000,-); 

2. Stichting Interculturele Vrouwentref Keent (€1.000,-). 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Geen Actieprogramma Integratie na 2014 
Vergelijkbaar met de beëindiging van het emancipatiebeleid in de jaren ’90 komt hiermee een 
einde aan een apart benoemd taakveld van de gemeente. Aandacht voor integratievraagstukken is 
blijvend ingebed in de andere ‘reguliere’ taakvelden. Gelijktijdig moet de deelsubsidieverordening 
Welzijn 2013 dienovereenkomstig worden aangepast per 1-1-2015. 
 
Overgangsjaar 
Het jaar 2014 wordt gebruikt als overgangsjaar. Dat betekent dat het beleid en de subsidieveror-
dening dit jaar onveranderd van kracht blijven. De jaarlijkse subsidie aan Stichting Turks Cultureel 
Centrum Weert en Stichting Interculturele Vrouwentref Keent hebben daarmee in 2014 een 
geldende subsidiegrondslag. In 2014 worden beide aanvragen geëvalueerd. Dan wordt bekeken of 
zij bijdragen aan een beleidsdoelstelling van de gemeente Weert. 
 
NOOT: Stichting Interculturele Vrouwentref Keent heeft voor 2014 geen subsidie aangevraagd. 
Telefonische navraag bij het bestuur heeft duidelijk gemaakt dat het voornemen bestaat om de 
stichting op te heffen omdat er onvoldoende animo is voor de initiatieven van de stichting 
 
Aanspreekpunt voor moskeeën en zelforganisaties 
Wij vinden het belangrijk dat de allochtone gemeenschap (moskeeën en minderheidsorganisaties) 
een algemeen aanspreekpunt heeft binnen de gemeente. De betrokken medewerker vervult een 
intermediaire rol tussen de diverse gemeentelijke afdelingen. Het bestaan van een algemeen 
aanspreekpunt is ook van belang om voeling te houden met wat er binnen de allochtone gemeen-
schap leeft.  
 
Financiële gevolgen 
In het Actieprogramma Integratie 2012-2014 is een beschikbaar budget van € 34.200,- 
opgenomen. 
Dit bedrag is als bezuinigingsmaatregel in 2012, bijgesteld naar € 32.200,-.  
1. De vroegtijdige beëindiging van de proef met het Pools spreekuur levert een besparing op van 

€ 14.844,50 voor het jaar 2014. 
2. In 2014 resteert een bedrag van €17.355,50. Dit blijft in 2014 beschikbaar voor de uitvoering 

van de subsidieverordening. Dit budget kan per 1-1-2015 vervallen. Zoals aangegeven worden 
de subsidies voor Stichting Turks Cultureel Centrum Weert en Stichting Interculturele 
Vrouwentref Keent in 2014 geëvalueerd. Uit de evaluatie van 2014 zal blijken of deze subsidies 
vanaf 2015 gehandhaafd blijven. 

 
COMMUNICATIE 

 
Het raadsbesluit zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 
 
 

EVALUATIE 
 
In de eerste helft van 2016 wordt de rol van de intermediair en de ingeslagen weg geëvalueerd. 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 
 

VOORSTEL COLLEGE 
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1. Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014. 
 
2. Beëindigen van de aanspraak op subsidies voor integratie, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de deelsubsidie verordening Welzijn 2013, per 1-1-2015 en de subsidieverordening 
dienovereenkomstig aan te passen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000947 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Geen nieuw Actieprogramma Integratie op te stellen na 2014. 
 
2. De aanspraak op de subsidies voor integratie, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de 
deelsubsidie verordening Welzijn 2013, te beëindigen per 1-1-2015 en de subsidieverordening 
dienovereenkomstig aan te passen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


