
 

 
Grathem, 18 mei 2016 
 
Geacht College van B en W,  
 
De vluchtelingenproblematiek is nog lang niet opgelost. Onze fractie heeft de opstelling van 
de gemeente als zeer positief ervaren om mee te werken aan de uitbreiding van het AZC in 
Baexem. Dat was een eerste stap. Om ook de integratie van statushouders soepel te laten 
verlopen zal een stapje extra nodig zijn. Het is hartverwarmend om van de vele initiatieven 
te horen die de Nederlandse bevolking onderneemt om de vluchtelingen te helpen, een 
voorbeeld van de participatiemaatschappij zoals wij de graag zien! Vaak lopen zij echter 
tegen een bureaucratische muur aan doordat verschillende instanties naar elkaar verwijzen. 
Als initiatieven hierdoor grote vertraging oplopen of worden gestopt is dat nadelig voor alle 
betrokkenen. Onze fractie vraagt zich dan ook af welke rol de gemeente Leudal speelt en kan 
spelen in deze problematiek. Daarom hebben wij de volgende vragen opgesteld: 
 

1. Wat is de rol van de gemeente bij de integratie van de bewoners van het AZC in 
Baexem? Speelt de gemeente überhaupt een rol? Bijvoorbeeld bij het coördineren 
van initiatieven? 

2. Wordt er meegewerkt aan het verlenen van taalcursussen? Op welke manier? 
3. Wordt er door de gemeente sport gefaciliteerd? Bijvoorbeeld als coördinator om 

asielzoekers bij verschillende clubs in Leudal onder te brengen? 
4. Wordt er gekeken naar de mogelijkheden om asielzoekers in te zetten voor de 

gemeenschap? Bijvoorbeeld door ze vrijwilligerswerk te laten doen? 
5. Wordt er meegewerkt aan werkervaringsplekken? Moet de gemeente hiervoor 

toestemming geven aan het COA en/of UWV? 
6. Ervaart de gemeente (communicatie)-problemen tussen de verschillende betrokken 

instanties zoals het COA, UWV en maatschappelijke partners? 
7. Is er een contactpersoon van de gemeente die de communicatie richting de 

betrokken instanties beheert indien er initiatieven zijn om asielzoekers bij de 
samenleving te betrekken? 

 
Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kaj Beurskens 
Raadslid D66 Leudal 


