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Doel:
Kennis te nemen van de startnotitie voor het plan van aanpak ‘een nieuw thuis in Dalfsen’.
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Inleiding:
In oktober besloot uw raad de startnotitie ‘thuisvesting vergunninghouders’ op dat moment niet te
behandelen. Inmiddels heeft de agendacommissie besloten de startnotitie informerend te behandelen
in de raadscommissie van december.
De startnotitie is iets aangepast ten opzichte van de versie die in oktober zou worden besproken. De
voornaamste wijzigingen zijn de inleiding (vanwege de aangepaste verwachting rondom de
taakstelling) en de planning (omdat het niet mogelijk bleek om alle bijeenkomsten in november te
organiseren, wanneer we de input van alle drie de bijeenkomsten willen meenemen, is behandeling in
maart niet mogelijk).
Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het plan van aanpak. Bij de bespreking
in uw commissie zijn daarom vooral de thema’s en de uitgangspunten (paragrafen 2 en 4) van belang.
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.

2.

We zijn 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.).

3.

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 voor het plan van aanpak ‘een nieuw thuis in Dalfsen’.
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