
 
Raad 28 september 2022 

Motie aangenomen met 20 stemmen voor (GB GL PvdA Omzien naar elkaar VVD D66 CDA) en 1 

stem tegen (Fractie John Bartels). De heer Bartels legt een stemverklaring af. 

 Omzien naar elkaar 

Motie Ondersteun en stimuleer inwonersinitiatieven rondom vluchtelingen en statushouders 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 september 2022, 

Constaterende dat: 

In de perspectiefnota bij onderdeel A staat dat er 

• een passend en kwalitatief goed inburgeringstraject wordt ingezet, met maatschappelijke participatie 

zodat statushouders zo snel mogelijk goed ingeburgerd en zelfredzaam zijn.  

• consulenten met een specialisatie voor de doelgroep statushouders met culturele sensitiviteit zorg 

dragen voor het inburgeringsaanbod en de noodzakelijke aansluiting met andere betrokken zorg- en 

dienstverleners. 

• onze samenleving een belangrijke rol speelt in het goed kunnen inburgeren.  

• door een toename van instroom van statushouders het draagvlak in de Renkumse samenleving kan 

afnemen.  

• extra aandacht voor deze groep Renkumse inwoners bij "De kracht van ontmoeting" is om een nieuw 

sociaal netwerk op te bouwen, meer kansrijk te worden en het draagvlak in de Renkumse samenleving 

te behouden. 

Overwegende dat: 

• We meer dan ooit de samenleving nodig hebben om inburgering en integratie goed vorm te geven 

• Er in het verleden, maar ook op dit moment veel initiatieven vanuit de samenleving zijn (geweest)om 

statushouders en vluchtelingen te helpen met taal en integratie 

• Daar geen of weinig budget voor was 

• Samenwerking tussen de diverse instanties en inwoners vaak moeilijk was  

• Initiatieven ten einde kwamen wegens gebrek aan financiën of samenwerking 

• Er in de perspectiefnota geen budget opgenomen is voor de samenwerking met inwoners 

Zijn van mening dat 

• Onze inwoners zich graag inzetten voor anderen en er veel expertise en inzet bij inwoners aanwezig is 

• Inwoners soms een beetje steun nodig hebben bij dit soort initiatieven  

• Laagdrempelig snel hulp geboden moet kunnen worden om initiatieven van de grond te krijgen 

• Er transparante communicatie nodig is en een duidelijk aanspreekpunt voor inwoners 

Draagt het college op: 

• Budget (van 10K) voor het eerste jaar te reserveren in de begroting vanuit daarvoor bestemd budget 

integratie en participatie en deze in te zetten voor inwoners-initiatieven rondom statushouders en 

vluchtelingen 

• Inwoners uit te dagen  om met hun ideeën te komen en hen ondersteuning te bieden bij de 

uitvoering ervan 

• Inwoners te informeren dat er budget beschikbaar is  

• Blijvend te communiceren over nieuwe en actuele ontwikkelingen en de samenleving daarop tijdig 

voor te bereiden 
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