
 

 

Motie 
 
Onderwerp Erkenning expertise vrijwilligers integratie vluchtelingen  

Datum 14 februari 2023 

Ingediend door de fractie(s) CDA 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 7 maart 2023. Naar aanleiding van de 

beeldvormende voorronde van 7 februari jongstleden over de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en 

de brede opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

 

Constaterende dat: 

• De gemeente in de Wet Inburgering Nieuwkomers een taak heeft bij de begeleiding van de 

inburgering van nieuwkomers; 

• De gemeente ook een taak heeft bij de brede opvang van asielzoekers en vluchtelingen. 

 

Overwegende dat: 

• Er voor de gemeente West Betuwe een groeiende sociale taak ligt bij de begeleiding bij het 

inburgeren (4 keer zoveel kandidaten);  

• Goede begeleiding van grote sociale waarde is bij het succesvol inburgeren, mede omdat het 

voor nieuwkomers vaak niet makkelijk is om ons complexe systeem van toeslagen, 

belastingen, verzekeringen en automatische incasso’s et cetera goed te doorgronden; 

• Er een beleidsvisie in ontwikkeling is om de taken van de gemeente te herdefiniëren. 

 

Voorts overwegende dat: 

• Deze taak wordt uitgevoerd mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers;  

• Er met het afhaken van vluchtelingenwerk de kennis en ervaring van vrijwilligers extra 

waardevol is; 

• Er een aanzienlijke groep vrijwilligers is wiens expertise en maatschappelijke betrokkenheid 

waardevol zijn voor integratie van vluchtelingen; 

• Zij daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en taken oppakken die niet bij 

de gemeente te formaliseren zijn; 

• Er signalen zijn dat deze vrijwilligers zich niet altijd voldoende erkend voelen in hun expertise. 

 

Is van mening dat: 

• De waardering voor het werk en de expertise van deze vrijwilligers expliciet moet worden 

uitgesproken; 

• Deze vrijwilligers ook betrokken moeten worden bij de op te stellen beleidsvisie; 

• Zij daarin de ruimte moeten krijgen hun inbreng en hun expertise in ruime mate in te brengen. 
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Roept het college op: 

• De waardering voor het werk, de inzet en de expertise van deze vele vrijwilligers om de 

inburgerende asielzoekers te helpen integreren en dit traject in goede banen te leiden ook 

expliciet uit te spreken; 

• Deze vrijwilligers te betrekken bij de op te stellen beleidsvisie; 

• Wanneer deze beleidsvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, de wijze waarop dit is 

gebeurd aan de gemeenteraad duidelijk te maken. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Ton Miltenburg      Andrea Zierleyn 

CDA        GroenLinks 

 

 


