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Project
Wonen Plus Welzijn (Wpw) is 1 januari 2017 gestart met het Project Integratie Vergunninghouders.
Er is een tussenrapport geweest in maart 2017. Vervolgens is in september 2017 geconstateerd dat
het oorspronkelijke doel om inwoners te stimuleren om activiteiten te ontwikkelen om
vergunninghouders te laten integreren niet voldoende resultaat boekte. Toen is besloten de
werkwijze aan te passen en meer uit te gaan van de vergunninghouders zelf.
In januari 2018 is een tussenstand gegeven van de eerste ontwikkelingen en resultaten van de
nieuwe aanpak.
In april 2018 attendeerde de burgemeester op landelijke publiciteit voor vrouwen van
buitenlandse afkomst die vaak niet of nauwelijks uit huis komen.
In het tussentijds overleg met Wonen Plus Welzijn in april is dit onderwerp aangekaart, evenals de
voortgang van het project als geheel.
Wonen Plus Welzijn heeft daarop bijgaand voorstel gedaan voor uitvoering van het project in de
komende maanden.
Eind 2019 wordt het project geheel geëvalueerd en bepalen we de voortzetting ervan in 2019.
In bijgaand plan van Wonen Plus Welzijn worden de volgende acties aangegeven:
Fietsgroep Wpw – vergunninghouders leren fietsen, zodat zij meer
bewegingsmogelijkheden hebben
Met Woonzorggroep Samen vrijwilligerswerk organiseren voor mensen uit de doelgroep
Met Wijkteams, Vluchtelingenwerk en Fiolet Taaltrainingen vrouwen in beeld krijgen die
mogelijk in isolement verkeren en hen proberen mee te laten doen aan activiteiten
Idem met de groep jongeren van 18-22 jaar, waar naar verwachting veel behoefte is,
omdat deze jongeren te weinig daginvulling hebben
Pilot open Inloopmiddag, bedoeld om vergunninghouders en ouderen met elkaar in
contract te brengen en proberen dat contact voort te zetten
Wooncompagnie en Buurtbemiddeling hebben een info folder gemaakt voor de
doelgroep, bij het gebruik en infoverstrekking over wonen en woonomgeving zijn ook
Wonen Plus Welzijn en Vluchtelingenwerk betrokken. In het najaar wordt het effect
geëvalueerd
Verbinding van Taalmaatjesproject en Taalhuis, waardoor vrijwilligers en
vergunninghouders met elkaar gekoppeld worden. De samenwerking vergroot naar
verwachting ook het bereik van zowel de doelgroep vergunninghouders als mensen die
vrijwilligerswerk willen doen
Door op verschillende acties in te zetten hopen we een breed bereik te krijgen en kunnen mensen
kiezen uit verschillende mogelijkheden om te integreren in de samenleving.
In september 2018 is het volgende overleg om de voortgang e.d. te bespreken en wordt u weer
geïnformeerd over de resultaten en vervolgopties.
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