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Doel:
De uitgangspunten en het participatietraject, zoals beschreven in de startnotitie plan van aanpak
‘thuisvesting vergunninghouders’ te bespreken.
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Inleiding:
Als vervolg op de plannen voor de huisvesting voor vergunninghouders om aan de gestegen
taakstelling van de provincie te voldoen, hebben wij een startnotitie opgesteld om te komen tot een
integraal plan voor de ‘thuisvesting’ van vergunninghouders. Daarbij hebben we de opdracht die u
heeft meegegeven voor dit plan (namelijk meer inbreng op het plan vanuit inwoners en het
maatschappelijk middenveld) goed proberen mee te nemen.
Wij vragen u de startnotitie in uw commissie te bespreken. Uw input is welkom en nemen wij mee in
de verdere uitvoering.
Kernboodschap:
1

In de startnotitie beschrijven we de thema’s die in het plan van aanpak terug zullen komen:
het eerste proces
taal, inburgering en participatie
onderwijs en voorschoolse voorzieningen
integratie in buurt en dorp
preventie, begeleiding en hulpverlening.
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We gaan uitgebreid in gesprek met direct betrokken organisaties, maar ook met inwoners
(waaronder vergunninghouders zelf) en het brede maatschappelijk middenveld ( verenigingen,
kerken, plaatselijk belangen, lokale ondernemers, etc.).
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Om te komen tot een zo goed en snel mogelijke integratie van vergunninghouders:
- is draagvlak nodig onder de inwoners. We willen ontmoeting en verbinding stimuleren en
faciliteren
- zetten we in op een zo snel mogelijke taalverwerving, van jong tot oud
- zetten we in op een zinvolle daginvulling, zo snel mogelijk na huisvesting in Dalfsen
- wordt zoveel als mogelijk gekeken naar talenten, vaardigheden en drijfveren
- zetten we in op preventie en laagdrempelige ondersteuning
- is maatwerk nodig

Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Communicatie:
Zie de paragraaf ‘Met wie stellen we het plan van aanpak op?’ in de startnotitie.
Vervolg:
Zie de paragraaf ‘planning’ in de startnotitie.
Bijlagen:
Startnotitie plan van aanpak ‘thuisvesting vergunninghouders’.
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