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Statushouders opnieuw thuis!

Deze week verscheen in de Stentor een artikel dat alle statushouders
woonruimte hebben gekregen. Daarmee heeft de gemeente Apeldoorn
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haar taakstelling behaald om in 2016 voor minimaal 360 statushouders
woonruimte te vinden. Een mooie prestatie van de
woningbouwcorporaties en de gemeente Apeldoorn!
GroenLinks is trots op hoe wij in Apeldoorn omgaan met statushouders.
Enige tijd geleden werd de nota “Statushouders opnieuw thuis, De
Apeldoornse aanpak, 2016- 2019” besproken in de gemeenteraad. Deze
nota werd op 10 november 2016 unaniem aangenomen.
Onze woordvoerder Ariane van
Burg zei er tijdens de
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“GroenLinks vindt het een mooi
plan, met compassie en is er trots

verzenden

op dat Apeldoorn dit zo wil doen.
De fractie dringt aan op het
starten van de pilot voor een doorlopende verbinding tot structurele
huisvesting. Met de maatjesprojecten gaat het goed, dus het werkt. Als men dan
hier kan blijven leert men sneller de taal en is men sneller ingeburgerd. Ook
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tijdens de asielprocedure is een zinvolle dagbesteding belangrijk. Prima om
waar mogelijk al een versnelling in de asielfase te realiseren. Belangrijk is ook
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de genoemde aandacht voor een sociaal netwerk, gezondheidsproblemen,
opvoedingsproblemen, vrijheid en aandacht voor kwetsbare groepen.

@groenlinks055

de fractie gaat er vanuit dat er ook wordt samengewerkt met andere

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen, integratie en inburgering,

7 uur ago

Voor GroenLinks is (het leren van) taal heel belangrijk; het is bijna de basis voor
een goede integratie. Binnen de fractie is momenteel een taalstagiair.
GroenLinks roept bedrijven en vrijwilligersorganisaties op dit ook te doen
om zo een steentje bij te dragen. Vluchtelingenwerk wordt veel genoemd maar

en dat breder wordt gekeken. Een aandachtspunt is de ingewikkelde
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constructie; bijna alles is decentraal geregeld maar de inburgering ligt bij het

@groenlinks055

rijk.

diploma’s, competenties. Hoe wordt het beoordeeld wanneer iemand zijn

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

diploma is kwijtgeraakt. Welke invloed heeft dat op het vinden van werk. Veel

22 uur ago

De vraag is hoe we een beeld kunnen krijgen van de inburgering van de nieuwe
Apeldoorners zodat we niet achteraf constateren dat het niet is gelukt. Hoeveel
Apeldoorners zijn nog niet ingeburgerd; wat doen we daaraan. Hoe zit het met

aandacht is besteed aan het vinden van werk. De fractie wil dit breder zien
omdat er niet genoeg betaald werk is voor iedereen. Het gaat om meedoen,
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participatie, niet alleen gericht op betaald werk maar op een zinvolle besteding.
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Het is goed om daarbij ook te kijken naar oude statushouders, zoals de heer De
Graaf aangaf. In het kader van gezinshereniging zijn er ook kinderen bij
betrokken en daarom vraagt de fractie extra aandacht en een mogelijke rol
voor het Opstap-programma dat gisteren 25 jaar bestaat.”
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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